Gebeden
Afkondiging van de collectes door een diaken
De collecte wordt bij de uitgang gehouden
Kinderen komen terug van uit de kinderviering
Piano- en Trompetspel: Lied 832

Liturgie
11 oktober 2020

Mauritiuskerk 10.30 uur
Thema: ‘(Wees) een vrolijke noot...’

Zegen
V:
In ons hart en in ons huis
Allen: De zegen van God
V:
In ons komen en in ons gaan
Allen: De vrede van God
V:
In ons leven, op onze zoektocht
Allen: De liefde van God
V:
Bij het einde, nieuw begin
Allen: De armen van God om ons te ontvangen, thuis te
brengen.
Amen
Bij het verlaten van de kerk is er pianospel

David speelt voor koning Saul
M.m.v.
Kerkelijk werker Ludwine Andel uit Oudega
Pianist: Jan Willem Obbink uit Sneek
Trompettrio: Joanna Feenstra, Hylke Verkaik en Jan Hibma

Voor de dienst is er pianospel

Gebed

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Muziekfilmpje: ‘Arms Open’ van The Script

Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken

We luisteren naar het trompettrio: Drie klanken: Voor elkaar,
met elkaar en de Vrolijke Noot

Moment van stilte
Pianospel: Psalm 150: 1 en 2

1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om zijn heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.
Woord vooraf
Bemoediging en Groet
V:
Allen:
V:
Allen:
V:
Allen:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is in tijd en eeuwigheid
en die het werk van zijn handen niet loslaat
Genade en vrede in overvloed
Amen

Filmpje: ‘Denkstof’
Gesprekje met de kinderen van de jongste groep die hierna,
onder pianospel en met de lichtjes, naar de kinderviering gaan
Bijbellezing: 1 Samuel 16: 14-18 en 23 (Bijbel in Gewone Taal)
De geest van de Heer was weggegaan uit Saul. In plaats daarvan stuurde de Heer een kwade geest naar Saul om hem bang
te maken.
De dienaren van Saul zeiden tegen hem: “U hebt last van een
kwade geest van God. Wilt u dat wij iemand voor u zoeken die
harp kan spelen ? Dan kan hij muziek maken als u last hebt van
de kwade geest. Dan zult u zich beter voelen.”
En Saul zei: “Ja, zoek een man die goed harp kan spelen, en
breng hem bij me.” Eén van de dienaren zei: “Ik ken iemand die
goed harp kan spelen. Het is de zoon van Isaï uit Bethlehem.
Hij is sterk, en hij is een goede soldaat. Hij is slim en knap om te
zien. En de Heer helpt hem.”
Als Saul last had van de kwade geest, kwam David met zijn
harp. Als hij muziek maakte, voelde Saul zich beter. Want dan
ging de kwade geest weer weg.
Piano- en Trompetspel: ‘Trumpet Voluntary’
Filmpje: ‘Denkstof’
Overdenking: ‘(Wees) een vrolijke noot...’
Muziekfilmpje: ‘O Happy day’

