Marktpleinkerk
Zondag 10 maart 2019
9.30 uur
Voorganger: ds. R.J. Bakker, Amsterdam
Organist: Joop van Oordt
1e zondag 40-dagentijd
Viering Heilig Avondmaal

We bereiden ons in stilte voor op de dienst
Welkom door de ouderling van dienst
De 1e kaars wordt uitgeblazen en een kind leest:
In de woestijn klinkt de stem van de macht:
“Ik zal je leiden, ik geef je mijn kracht. Buig je voor mij, dan verdrijf ik je pijn.
Ik maak je koning in deze woestijn”.
De gemeente zingt:
Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven.
God stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven.
Uitleg over het liturgisch bloemstuk door Marja van der A.
Openingslied: Psalm 81: 1 en 4
Onze Hulp en Groet
Aandacht voor het 40-dagenproject door de leiding van de kinderverteldienst
We zingen het projectlied:
Refrein:
Van buiten naar binnen, naar links en naar rechts
zo groot is de wereld
zo wijd is het leven
en God brengt de mensen terecht.
Couplet:
Soms dwaal ik maar rond in de lege woestijn
het leven is hard, ik ben eenzaam.
Is God hier bij me of ben ik allen?
Wie zegt me: waar moet ik heengaan?
Refrein
De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kinderverteldienst
Schriftlezing: Lucas 9: 43b-45 (uit de NBG-vertaling)
Gezang 543: 1 t/m 3
Uitleg en verkondiging
Zingen: Gezang 556: 1, 2 en 4

De kinderen komen terug uit de kinderverteldienst
Viering Heilig Avondmaal
Tafelgebed besloten met het samen bidden van het Onze Vader
Wijdingswoorden over brood en wijn
Delen van brood en wijn
Danklied: Gezang 378: 1 t/m 5
Mededelingen door de ouderling van dienst
Dankgebed, voorbeden en stilgebed
Geloofsbelijdenis: zingen Gezang 344: 1 t/m 3
Inzameling van de gaven:
1e Diaconie: 40-dagentijdcollecte Kerk-in-Actie (voorjaarszending-Kerk in Cuba),
2e Wijkkerk
Tijdens de collecte komen de kinderen uit de crèche in de kerk
Slotlied: Gezang 575: 1 en 6
Slotwoord en zegen (met gezongen “amen”)

De uitgangscollecte is bestemd voor: Project PGH/AKR Mothers Union
Vanmiddag is er om 16.00 uur “Kliederkerk” in het Brandpunt
Ieder een goede zondag en een goede week toegewenst!

