Liturgie zondag 8 september 2109
Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Thema: geloof daag(t) je uit

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt
Organist: Cor van Kooten

Welkom en mededelingen- ouderling van dienst
Lied 280 De vreugde voert ons naar dit huis: 1,3 en 5
Bemoediging en groet
Psalm 139 Heer, die mij ziet zoals ik ben: 8
Kindermoment
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 974 Maak ons uw liefde God, tot opmaat: 1, 4 en 5
Inleiding thema
Gebed van de zondag
Lezing: Deuteronomium 30: 15-20
Psalm 119 Welzalig, wie de rechte wegen gaan: 40
Lezing: Lucas 14: 25-33
Lied 835 Jezus, ga ons voor: 1, 2 en 4
Overweging
Lied: Wil je opstaan en Mij volgen (Iona, Hemelhoog 386)
1.Wil je opstaan en Mij volgen 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?
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.
Collecte-kinderen komen terug
Afscheid ambtsdragers
Gelofte
Opwekking 710 Zegen mij
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Vraag aan de gemeente
Gemeente, deze mensen nemen een taak op zich.
Samen bouwen we aan onze gemeente.
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.
Gebeden
Lied 425 Vervuld van Uw zegen
Zegen
Amen 4 stemmig

