Liturgie zondag 25 februari
2e zondag van de 40 dagen tijd
Thema: Pieken en dalen

Voorganger: Ds. G. Heeringa
Organist: Marinus den Harder

Zingen voor de dienst: Lied 280 (vers 3 vr.; vers 5 ma). Overige
coupletten samen (voorstel)
VOORBEREIDING
Mededelingen
Zingen: Psalm 16:1
Stil gebed
Bemoediging
V: Onze hulp in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Die altijd trouw blijft
A: En niet loslaat het werk van zijn handen
Groet
Zingen: Ps.16:3
Gebed voor de nood van de wereld
Zingen: Lied 304
Inleiding op de dienst
Korte leefregel (allen)
Ik ben niet wat ik doe,
ik ben niet wat ik heb,

ik ben niet wat de mensen over me zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind.
Dat is wie ik ben!
Niemand kan me dat afnemen.
Ik hoef me geen zorgen te maken.
Ik hoef me niet te haasten.
Ik kan Jezus vertrouwen als Vriend en zijn liefde met de
wereld delen
Kindermoment
Projectlied Kijk een om je heen E.L 456
1 Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
geef elkaar een hand,
je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen,
samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein:
Samen spelen is pas fijn!
2
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name,
zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn we nog maar klein,
God wil onze Vader zijn.

God kent jou Opwekking voor kids 77

(refrein)
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
(refrein 1x)
(couplet 1x)
(refrein 1x)
(2x laatste zin refrein herhalen)
HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Marcus 9:2-10
Zingen: Lied 314:1,3

Verkondiging
Zingen: Lied 544:1,2 en 5

GAVEN & GEBEDEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
Collecte
Slotlied: Lied 150a: 1,2

HEENZENDING MET 4 STEMMIG AMEN

