Liturgie op 2-9-2018
Liturgische kleur: rood
Intrededienst
Voorgangers: Ds. Emma Rijks (Twello), ds. Marieke Muijen en Marjon Bosch
Organist: Louis Gerritsen
Voorhofkoor o.l.v. Marjan Fey
Voorbereiding
- Welkom en mededelingen
- Bemoediging:
- V:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
- A:
die hemel en aarde gemaakt heeft
- V:
die trouw blijft al onze dagen
- A:
en het werk dat zijn hand begon nooit loslaat.
- Drempelgebed
- Koor: Antifoon 710 D
- Aanvangspsalm: 139: 1 en 2
- Allen: Antifoon 710 D
- Inleiding
- Koor zingt: Lord, I stretch my hands to You
Verbintenis
- Zingen: 903: 1 en 6
- Presentatie
- Opdracht
- Gelofte
- Gebed en zegen
- Aanvaarding en verwelkoming (staande):
- Zingen: Vrede wens ik je toe (Iona, 31)
1
Vrede wens ik je toe,
liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden,
leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.
2
Zegen wens ik je toe,
aandacht wens ik je toe,
dat er mensen zijn
met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.
De geopende Schrift
- Groet
- Gebed van de zondag
- Moment met de kinderen
- We zingen: "Samen weer op zoek"
- Kinderen gaan naar de nevendienst
- Eerste Schriftlezing: Zacharia 8: 4-8
- We zingen: Psalm 122: 1 en 3
- Evangelielezing: Markus 8: 22-26
- We zingen: Lied 534

- Overdenking
- Antwoordlied: Lied 605
- Koor zingt: Aan U Heer toegewijd
- Kinderen komen terug uit de nevendienst
Gaven en Gebeden
- Inzameling van de gaven
- Eerste collecte: Schoolgeld Gambia
- Tweede collecte: Pastoraat
- Tijdens de inzameling komen de kinderen terug uit de nevendienst
- Gebeden, besloten met Lied 369b
Zending en Zegen
- Slotlied: Lied 1016
- Heenzending en zegen, met gezongen Amen

