Liturgie voor zondag 26 februari 2017
Morgendienst: 11.15 uur, ds. C. de Jong, Viering H.A.
mededelingen
zingen
stil gebed
votum en groet
zingen
samenvatting geboden
de kinderen mogen naar voren komen
ppt over manna
zingen
jongste kinderen naar nevendienst
gebed
schriftlezing
zingen
schriftlezing
zingen
verkondiging
zingen
avondmaalsformulier
zingen
1e tafel
zingen
2e tafel
zingen
3e tafel
zingen
kinderen terug van nevendienst
zingen
dankgebed
collecte
zingen
zegen

Gez. 355 : 1, 4 en 7 (PPT)
Ps. 34 : 1, 4 en 9 NB

Kow. 27b
Joh. 6,25-40 (NBV) (PPT)
Ps. 119 : 49 NB
Joh. 6,41-38 (NBV)
Ps. 119 : 66 NB
Gez. 363
Opw. 742 : 1
Opw. 742 : 2
Opw. 742 : 3
Opw. 742 : 4
Kow. 4
Ps. 116 : 8, 10 en 11 OB

Avonddienst: 18.00 uur, ds. C. de Jong, Viering H.A. en dankzegging
mededelingen
zingen
stil gebed
votum en groet
zingen
formulier
zingen
zingen
gebed
schriftlezing
zingen
verkondiging
zingen
dankgebed
collecte
zingen
geloofsbelijdenis
zingen
zegen

Gez. 346 : 1, 2 en 4 (mel. Ps. 134)
SB 40 : 1, 2 en 4
Ps. 23 : 1 en 3 DNP
Gez. 379 : 6
Joh. 6,53-71 (NBV)
Gez. 76
Gez. 449
Ps. 79 : 5 NB
Gez. 476 : 2 en 5

Psalm 23 : 1 en 3 DNP
1. Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij.
Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij.
Beschermd door Hem en onder zijn geleide
geniet ik van een frisse bron en weide.
Hij geeF mij nieuwe kracht en blijF mij leren
om in zijn spoor te gaan en Hem te eren.

3. Door U genodigd eet ik met U samen.
Mijn vijand ziet het en hij moet zich schamen.
U zalF mijn hoofd en vult royaal mijn beker.
Ik krijg meer dan ik aankan. Dit is zeker:
U wilt mij levenslang uw liefde tonen.
Voorgoed zal ik in uw nabijheid wonen.

