Liturgie zondag 2 september 2018
Thema: Wonder boven wonder
Bevestiging ambtsdragers

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt
Organist: Tijn Bouw

Welkom en mededelingen – ouderling van dienst
Lied 212 Laten wij zingend deze dag beginnen: 1, 2 en 3
Bemoediging en groet
Psalm 103 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren: 1, 5
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 218 Dank U voor deze nieuwe morgen: 2 en 4
Kindermoment
Inleiding thema
gebed van de zondag
Lezing: Zacharia 8:4-8
Lied 802 Door de wereld gaat een woord: 4 en 6
Lezing: Marcus 8: 22-26
Lied 839 Ik danste die morgen: 1, 3 en 4
Overweging
Lied Opwekking 705 Toon mijn liefde via:
https://www.youtube.com/watch?v=6CEXLmF_Rzg (tot 4
minuten)
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,

dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen
-RefreinToon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen
-RefreinCollecte- kinderen komen terug
Afscheid
Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn: 1
Bevestiging ambtsdragers
Belofte
Wil je deze taak, dit ambtswerk op je nemen?
Wil je op je eigen manier, met je eigen talenten, meebouwen aan
een veelkleurige en warme geloofsgemeenschap, hier in
Biddinghuizen en daarbuiten, waar ieder mens welkom is,
ongeacht zijn of haar denkbeelden? Een gemeenschap voor
ieder mens, om te bloeien en te groeien als beeld van God.
Wil je daartoe open staan voor de inspiratie die uit gaat van de
Geest, vol vertrouwen de toekomst in?

Wil je alles wat je in vertrouwen wordt verteld, bewaren in je
hart?
Belofte van de gemeente
Gemeente, deze mensen nemen een taak op zich.
Samen bouwen we aan onze gemeente. Daarom wil ik u vragen
om, als dat kan, op te staan.
Wilt u hen met mildheid tegemoet te komen en hen mee te
nemen in uw gebeden, zodat zij zich bij hun taken ook gedragen
voelen door ons als geloofsgemeenschap?
antwoord:
Ja, van harte.
Lied 416: 1
Gebeden
Lied 425 Vervuld van uw zegen
Zegen
4 stemmig amen

