MARTINIKERK
Orde van dienst voor zondag 2 september 2018
Voorganger: ds. Jaap van der Windt
Organist: mevr. Ant Wijnja
Beamer: Froukje Siderius
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Lied voor de dienst:
NL 213: 1, 3, 4, 5
Welkom
Intochtslied: Psalm 33: 1, 2, 8
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
Zingen: NL 624
Gesprek met de kinderen
Zingen: Is je deur nog op slot? (gitaar)
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezingen: Prediker 12:9-14; 2 Korintiërs 4: 16-5: 10
Zingen: NL 802: 1, 4, 5, 6
Verkondiging
Zingen: NL 1008
Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Slotlied: NL 769: 1, 3, 5, 6
Zegen

Is je deur nog op slot
Is je deur nog op slot (2x)
van je kr, kr, kr
doe hem open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen

mijn hart is net een huisje
waar het gezellig is
maar 't is er nog zo donker,
ik weet niet wat ik mis
is je deur nog op slot…

Prediker 12
9
Prediker was een wijs man en heeft het volk veel kennis
bijgebracht. Hij heeft gewikt en gewogen en veel spreuken
opgesteld. 10In treffende spreuken probeerde Prediker de waarheid
getrouw onder woorden te brengen. 11De woorden van de wijzen
zijn zo scherp en puntig als een ossenprik, al hun spreuken zijn ons
door één herder ingeprent.
12
En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen
einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen
mat het lichaam af. 13Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer:
heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder
mens, 14want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen
daden, zowel over de goede als de slechte.
2 Korintiërs 5
16
Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke
bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag
vernieuwd. 17De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben,
brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.
18
Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de
onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare
eeuwig.
1
Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij
wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een
eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.
2
Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse
woning er nu al over wordt aangetrokken. 3We zijn er echter zeker
van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. - 4Zolang we in onze
aardse tent verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we
niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er
nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het
leven wordt verslonden. 5Hiervoor heeft God zelf ons
gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven.
6
Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang
dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. 7We leven
in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. 8We
blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever
verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. 9Daarom ook stellen
wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons
bestaan bij hem. 10Want wij moeten allen voor de rechterstoel van
Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient
voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.

