Liturgie op 07-10-2018, 10:30 uur
Liturgische kleur: groen
Voorganger: Mevr.Marjon Bosch-Verschuur
Organist: Louis Gerritsen
Kleurrijk zingt voor de dienst: "Als er twee of drie"
"Hemel en aarde"
INTREDE
- Mededelingen door de diaken
- We zingen: Lied 288
- Kitty van de Vrede vertelt ons wat er gaat gebeuren.
- Ouderling, diaken, koster, voorlezer en voorganger worden binnen gehaald
- Een groet van God
- We steken de paaskaars aan
- We zingen: Psalm 8a: 1, 2 en 3
DE BIJBEL GAAT OPEN
- We bidden
- We zingen: "God kent jou vanaf het begin"
God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet
(refrein 1x)
(Couplet)
en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij
- 10 woorden
- Kleurrijk zingt: "Ga met me mee"
- Themazetting (inleiding)
- Kinderlied: "Samen weer op zoek"
- Kinderen van groep 1 t/m 4 gaan naar de nevendienst
- Jan Peter Dijksterhuis leest voor uit Marcus 10: 13-16 (BGT)
- We zingen: Alles Wordt Nieuw 1-20
- Overdenking (met sketch)
- Kleurrijk zingt: "Mensen geeft elkaar een hand"
GEBEDEN EN GAVEN
- Videoclip "Je mag er zijn" (tekenfilmpje)
- Waar gaan we straks voor bidden…
- We zingen: "Een parel in Gods hand" (2xrefrein)
- We doen voorbede en sluiten af met gezamenlijk Onze Vader
- We gaan collecteren
1e collecte: PKN Kerk en Israël

2e collecte: Liturgie & Eredienst
- Tijdens de collecte zingt Kleurrijk: "Kind van deze tijd"
ZENDING EN ZEGEN
- Slotlied (staande) 415
- Zegen
Kleurrijk zingt:
"Kom ga mee"
(Petrie mag mee trommelen en Kees dirigeert)
"zing met me mee" (canon)
Zing met me mee van vrede en geluk
en bouw met me mee aan een paradijs.
Waar mensen delen hun leven met elkaar,
waar wonen is echt thuis zijn bij elkaar.

