Liturgie zondag 12 nov 2017
Thema: Schuld en vergeving

Voorganger: Ds. Huib Stolk
Organist: Marinus den Harder

Welkom door de ouderling van dienst
Openingsgebed
V: Onze hulp in de Naam van de Heer
Heer open onze lippen
A: ONZE MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER
V: Van het opgaan van de zon tot haar neergaan
A: ZOEKEN WIJ GODS NAAM TE LOVEN
V: God in Uw Geest zijn wij samen
A: OPEN ONS VOOR U EN VOOR ELKAAR
V: Door Jezus Christus onze Heer
A: Amen
Zingen: Psalm 32: 1 en 3
Groet
V: De Heer is met u
A: Zijn vrede is met u
Kinderen naar de kinderkerk
Gebed
Lezing uit de Bijbel: Psalm 32
Lied: Lied 302: 1 en 3
Lezing uit de Bijbel: Lucas 5: 17 - 26

Zingen: Lied 339a
Overweging
Lied 823: 1 en 2
Collecte / Mededelingen
Kinderen uit kinderkerk

Voorbereiding met instellingswoorden en korte onderwijzing
Pastorale mededelingen
Gebeden, voorbeden, Onze Vader
Nodiging
Viering
Gemeente zingt onder het ontvangen van brood en wijn
Een aantal liederen naar gelang van de duur van de viering
Hemelhoog 429: Nog voordat je bestond (opw 599)
Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt
En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,

gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij
komt
Refrein:
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend
de liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij
komt

En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
want niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
gaf Hij zijn eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij
komt

Refrein 2x
De liefde die hij geeft,
De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Taize lied : Niets zal je deren
Niets zal je deren, niets je benauwen.
Als je God zoekt, zal niets ontbreken.
Niets zal je deren, niets je benauwen.
God vervult alles.

Taize lied: Laudate omnes gentes (lied 117d)
Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Dankgebed
Slotlied: Lied 419
Zegen
afgesloten met zingen van Lied 425

