Liturgie middagdienst 26 mei 2019
1. Muziek voor de dienst
Welkom, mededelingen
Stil persoonlijk gebed
2. Votum (gezongen) en groet
3. Opwekking 733 (naar Psalm 103)
Gebed
Onderwijs bij de doop
4. LvK 333: 1, 2, 3, 4 en 5
Gesprek met de kinderen
5. ‘Kijk eens naar de vogels’
Vragen bij de doop, bediening van de doop
6. Psalm 105: 5 (GK)
Dankgebed
Schriftlezing: Psalm 103
7. Opwekking 689: 1, 3 (tekst: zie volgende pagina)
Preek
8. LB 103c: 1, 4 (met LB 103e als ‘refrein’)
9. Geloofsbelijdenis: GK 161
Dankgebed en voorbede
10. Collecte (tijdens de collecte: Sela, ‘Gods zegen voor jou’) (tekst: zie volgende
pagina)
11. Opwekking 378: 1, 2, 4 (tekst: zie pagina 3)
Zegen
11. Gezongen amen
12. Muziek na de dienst

Opwekking 689
1. Spreek, O Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons
en verander ons naar uw evenbeeld.
Zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, O Heer en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
3. Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Gods zegen voor jou
Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.

Opwekking 378
1. Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
2. Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

