Liturgie zondag 13 januari 2019
Familiedienst, Centrumkerk, Geldermalsen
Voorganger: ds. Carolina Blokland - den Hertog
Organist: Jos Rodermans
Muzikale medewerking: muziekgroep van gemeenteleden (Pieter en Ruben Lagerwerf, Thijs
Meijers en Monica van Rossum)
Schriftlezing: Marjan Heinen
Gebeden: Myrthe Maurice
Gedicht: Jeannette Stoffer
Oppas voor de kleinsten in het Consistorie
Thema: ‘Je hoort erbij. Wie ik? Ja, jij?!
In deze dienst staan we met elkaar stil bij de vraag
hoe we met elkaar kunnen bouwen aan een levendige gemeente!

Muziek voor de dienst
Welkom en mededelingen
Intro dienst
Zingen intochtslied ‘Breng ons samen’ (Sela)
Stil gebed, votum en groet
Zingen ELB 218: 1, 2 en 3
1. Samen in de naam van Jezus
2. Heel de wereld moet het weten
3. Prijst de Heer, de weg is open
Gebed
Genadeverkondiging en leefregel
Muziekgroep zingt opwekking 549 ‘Ik kniel neer en belijd’
(Solo door Monica, gemeente zingt daarna twee keer mee)
Moment met de kinderen
Kinderlied Kinderopwekking 180 ‘Je mag er zijn’
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing Efeziërs 4:1-16 & 1 Petrus 4:10-11
Zingen lied 974:1 en 2
1. Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven!

2. Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade
Verkondiging
Zingen Opwekking 705: Toon mijn liefde
Dankgebed en voorbeden
Collecten. Tijdens de collecte speelt de muziekgroep ‘Ik zal er zijn’ (Sela)
Slotlied lied 422:1, 2 en 3 (piano)
1. Laat de woorden die we hoorden
2. Laat ons weten nooit vergeten
3. Laat ons hopen biddend hopen
Gedicht ‘Zondagszegen’ door Jeannette Stoffer
Zondagszegen
Dat de zegen van God
op jou neer mag dalen
op deze zondag
door God gemaakt.
Dat Zijn liefde
jou mag omstralen
en ieder die jij ontmoet
wordt aangeraakt.
Dat het een dag mag worden
die er uit zal springen
waarin je God zal ontmoeten
in Woord of gebed.
En je gesterkt
de nieuwe week weer aan zal kunnen
als God Zijn liefde
in jouw hart heeft gelegd.
Zegen
Muziek (via cd)
Koffiedrinken na afloop van de dienst

