Liturgie voor de kerkdienst van zondagmorgen 25 september - Opening Winterwerk
Voorganger: Dominee J.A. Hoogesteger
Lied voor de dienst

: Weerklank 463 : 1 en 2

1.

U Die mij geschapen hebt, U wil ik aanbidden als mijn God,
in voor- en tegenspoed, Uw liefde doet mij zingen.
U Die mij geschapen hebt, U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn. Heer, U bent mijn doel.

2.

U bent mijn bestemming. U hebt mij gemaakt om als Uw kind
in voor- en tegenspoed, Uw liefde uit te stralen.
Dit is mijn bestemming. Dienen met verstand en met gevoel
vanuit gehoorzaamheid. Heer, U bent mijn doel.

-Stil gebed
-Welkom en mededelingen
-Votum en groet
-Zingen

: Psalm 100 : 2 en 4

-De leefregels van God
-Zingen

: Psalm 143 : 10

-Gebed om de opening van het Woord
-Schriftlezing : Romeinen 12
-Kindermoment
-Zingen
: 2 x het lied “Dit is de dag die de Heer ons geeft”
Tijdens het naspel verlaten de kinderen van de Opstagroep de kerk
en wordt er gecollecteerd
-Collecten
: 1. Plaatselijk Jeugdwerk - 2. Kerkbeheer - 3. Pastoriefonds
-Preek
-Thema

: N.a.v. Romeinen 12 : 4, 5 en 11
: Enthousiasme gezocht!

-Zingen

: Weerklank 267 : 1, 2, 4 en 6

1.

Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd tot Uw lof en dienst bereid.

2.

Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot Uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van Uw wet.

4.

Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in Uw hand.

6.

Neem ook mijne liefde, Heer, ‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

-Dankgebed en voorbede

-Zingen

: Weerklank 230 : 2 en 5
Tijdens het voorspel komen de kinderen van de Opstapgroep terug in de kerk

2.

Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort,
als kind’ren van één Vader; één doop, één Geest, één Woord.
Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs.
Eén Naam is aller zegen, één Brood is aller spijs.

5.

Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest,
met al wie overwonnen, al wie zijn trouw geweest.
Bewijs ons Uw genade, dan zingen wij bevrijd
de glorie van Uw daden, in tijd en eeuwigheid.

-Zegen
Na de dienst is er een Sing-In.
De uitzending wordt om 11 uur voortgezet!

