Liturgie zondag 18 november
Heilig Avondmaal
Thema: vier de liefde

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt
Organist: Marinus den Harder

Welkom door de ouderling van dienst
Lied 287 Rond het licht dat leven doet: 1, 2 en 4
Bemoediging en groet
Lied 287: 5
Gebed voor de nood van de wereld
Psalm 103 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren: 1, 3 en 5
Kindermoment
Inleiding thema
Zondagsgebed
Hooglied 3:1-5
Love has no labels:
https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs tot en met
2.47 minuut
Efeziers 4: 32- 5: 2
Opwekking 767 Familie
Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.
Overweging
Muziek
Geloofsbelijdenis: lied 340 b Ik geloof in God de Vader
Gebeden
Collecte-kinderen komen terug
Nodiging
Vredegroet
Aan Uw tafel- sela (gezongen door Anneke)
vervolg tafelgebed
Gezamenlijk gebeden Onze Vader
Delen van brood en wijn :
Lied 791 Liefde,eenmaal uitgesproken: 1, 3, 5 en 6,
Opwekking 705 Toon mijn liefde,
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wasten
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.
Refrein:
Toon mijn liefde aan de ander,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt
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.
Refrein:
Toon mijn liefde aan de ander,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt

lied 839 Ik danste die morgen
Dankgebed
Lied 419 Wonen overal nergens thuis
Zegen
Amen 4 stemmig

