Liturgie zondag 1 oktober 2017
Israël-zondag
Thema:
Roeping, gevoeligheid en offer

Voorganger: Ds. Bram Bregman
Organist: Marinus den Harder

Welkom door de ambtsdrager van dienst
Openingslied: Psalm 122: 1 en 2
Bemoediging en groet
Kyriëgebed - roept u mee: Heer ontferm U!
Glorialied: 912: 1, 2, 3 en 5
Kindergesprek
- Rondom Gods Woord Korte inleiding

Schriftlezing: Genesis 12: 1 - 7
Lied: 276: 1 en 2

Schriftlezing: Romeinen 12: 1 - 8 en Lukas 17: 7 - 10

Lied: 316
Verkondiging
Korte stilte
Lied: Wil je opstaan en mij volgen? (uit Iona)
1. Wil je opstaan en Mij volgens als Ik noem je naam?
Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: Help mij!
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist’ren als Ik zeg: Een koningskind ben jij!
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept,
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

- Dienst van gebeden en gaven -

Pastorale mededelingen
Voorbeden, stil gebed en samen het Onze Vader
Collecten
Slotlied: Psalm 68: 3 en 9

Uitzending en Zegen (gemeente zingt: 'Amen!')

