Liturgie voor zondag 20 mei 2018, Pinksteren, Voorber. H.A.
Morgendienst: 11.15 uur, ds. C. de Jong
welkom en mededelingen
zingen
Gez. 242 : 1, 3, 6 en 7 (orgel)
Kow. 17 (piano en saxofoon)
stil gebed
votum en groet
zingen
Opw. 167 (orgel)
tien geboden
zingen
PvN 84 (piano en saxofoon)
kinderen naar nevendienst
gebed
schriftlezing
Hand. 2,1-13
Ef. 4,25-30; 5,1-2; 15-20
zingen
Gez. 249 (orgel)
verkondiging
zingen
Opw. 343 (piano en saxofoon)
Opw. 553 (piano)
kinderen terug van nevendienst
zingen
Kow. 163 (piano)
dankgebed
collecte
zingen
Opw. 334 (orgel)
zegen
zingen
Kow. 185 (piano en saxofoon)
Avonddienst: 18.00 uur, leesdienst, br. Kloppenburg
Mededelingen door ouderling van dienst
Voorzang
De Nieuwe Psalmberijming 93: 1-3 (tekst pag. 2)
Stil gebed
Votum
Zingen
Zingende Gezegend 218: 1-4
Gebed
Zingen
Psalm 119: 38 en 39 NB
Schriftlezing
Jacobus 1: 19-27 NBV
Zingen
Psalm 141: 2, 5 NB
Verkondiging
Jacobus 1: 22
Zingen
LvdK 481: 1 en 2
Dankgebed
Collecte
Zingen
Opwekking 502
Geloofsbelijdenis
Zingen
Johan de Heer 928(tekst pag. 2)
Zegen
Orgel: Gerben

Beamer: Bart

Combo: ’s morgens

Piano/zang: ’s avonds: Joanne/Marije

De Nieuwe Psalmberijming 93
1. De HEER regeert! Zijn koninklijk gewaad
is kracht en luister, en onwrikbaar staat
de troon waarop Hij zetelt voor altijd;
de aarde wankelt niet in eeuwigheid.
2. De zee verheft haar stem met groot geweld,
maar aan haar kracht wordt paal en perk gesteld.
Al gaan de golven nog zo luid tekeer,
daarboven in de hemel troont de HEER.
3. Uw woorden zijn betrouwbaar voor altijd
en in de tempel straalt uw heiligheid.
In deze wereld waar het water woedt
doorstaan uw woord en huis de hoogste vloed.
Tekst: Adriaan Molenaar
----------------------------------------------------------------------------

Johan de Heer 928 Ga nu heen in vrede
1. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin uw werk.
Wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
2. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

