Orde van dienst zondag 6 september 2020 - 9.30 uur
Voorganger: Mevrouw Gretha - Hoving
Muzikale medewerking: Johan van Oeveren + zanggroep
• Orgelspel
• Welkom en mededelingen
Lied Hemelhoog 667: 1-2-3

Ev. L.bundel 241 Weest stil voor het aangezicht van God

• Stil gebed _ Votum & Groet
• Psalm 139 : 1-2

Heer, die mij ziet zoals ik ben

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Lied 326

Van ver van oudsher aangereikt

• Schriftlezing : Mattheüs 14: 22-33

22. Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg. 23. Diezelfde dag kwamen er
Sadduceeën, die beweren dat er geen opstanding uit de dood is, naar hem toe. Ze stelden hem deze vraag: 24.
“Meester, Mozes heeft gezegd: “Indien iemand kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen omdat hij
haar zwager is en voor zijn broer nakomelingen verwekken.” 25. Nu kennen wij een geval met zeven broers. De
eerste trouwde, maar stierf kinderloos en liet zijn vrouw na aan zijn broer. 26. Hetzelfde gebeurde met de tweede en
de derde broer, tot aan de zevende toe. 27. Het laatst van allen stierf de vrouw. 28. Wiens vrouw zal zij dan bij de
opstanding zijn? Alle zeven zijn immers met haar getrouwd geweest.” Jezus gaf hun ten antwoord: “U dwaalt,
blijkbaar kent u de Schriften niet en de macht van God evenmin! 30. Want bij de opstanding trouwen de mensen
niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel. 31. Hebt u niet gelezen wat God u over de
opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God
van Jacob.” Hij is geen God van doden, maar van levenden.” 33. Toen de talrijke omstanders dit hoorden, stonden zij
versteld over zijn onderricht.
• Lied 935 : 1

Je hoeft niet bang te zijn

• Preek
• Hemelhoog 292: 1-2-3-4

Houd mij vast

• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
• Collecteafkondiging – Collecte voor Kerkrentmeesters en Project Diaconie
• collectemededeling door Marjolein Poot – Project Missionaire Commissie deurbussen september
• Lied 150a: 1-2-3
• Zegen
• Orgelspel

Geprezen zij God

