LITURGIE
8 september 2019

9:30 uur

Voorganger : Ds. Bert v.d. Bovekamp
Pianist
: Anthony v. Snippenberg
M.m.v.
: het Combo

VIERING HEILIG AVONDMAAL
LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom en mededelingen
We gaan staan

- Zingen: Opw 294

Van A tot Z
bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
oneindig groot
is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
M van Messias
N is van Ned’rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en
S is van Schild
Van A tot Z….
T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God

Glorie, glorie, glorie aan het Lam,
Glorie, glorie, glorie aan het Lam,
Want Hij is waardig t'ontvangen
onze eer.
Het Lam op Zijne Troon.
En onze stem verheffen wij tot Hem.
Het Lam op Zijne Troon.

- Kinderen gaan naar het Bijbeluur

Heilig, heilig, heilig is het Lam.

LUISTEREN NAAR GOD

Waardig, waardig, waardig is het Lam.

- Gebed om de leiding v d H. Geest

Glorie, glorie, glorie aan het Lam.

- Lezen: Johannes 10 : 1 – 11

- Stil gebed, votum en groet

- Verkondiging
Tekst: Johannes 10 : 7 en 9
Thema: Jezus is de deur

U kunt gaan zitten

- Kinderen naar voren
- Zingen: Van A tot Z
A van Almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal
G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont

Van A tot Z…. (2x)

- Zingen: DNP 118 : 2 en 5
2
In mijn benauwdheid, in mijn lijden,
Riep ik het uit: “Heer help mij toch!”
Hij luisterde en Hij bevrijdde;
Wat doet een sterveling mij nog?
Op Hem, mijn helper, kan ik bouwen;
Ik kijk op mijn belagers neer.
In plaats van mensen te vertrouwen,
Zoek ik een schuilplaats bij de Heer.

5
Zet nu de tempeldeuren open,
De poort van de gerechtigheid,
Zodat ik blij het pad kan lopen
Dat naar de Heer, mijn redder, leidt.
Hier gaan rechtvaardigen naar binnen;
Ze gaan de poort al zingend door.
Met U, Heer, mocht ik overwinnen;
Daar dank ik U van harte voor!

VIERING HEILIG AVONDMAAL
- Inleiding
- We belijden ons geloof:
Wk 305 : 1 t/m 3
1
Ik geloof dat God mijn Vader
Bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
Schepper, Herder, Hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.
2
Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad tot ondergang bereid.
Opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.
3
Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden
paaslicht dat ons graf ontsluit.
Eeuwig samen zing ik ‘amen’,
roep ik, God, uw glorie uit!

Refrein:
Wij breken nu het brood,
we drinken van de wijn,
totdat de dag er is
dat we bij Hem zijn.
Wij leven door Zijn dood,
genezen door Zijn pijn,
verlangend naar de dag
dat we bij Hem zijn.
Samen denken aan Zijn sterven.
Samen delen in Zijn lijden.
Opdat wij nooit zullen vergeten,
wat de prijs van vrijheid is.
(Refrein 2x)
Tot aan de dag dat U weer komt )
zullen wij gedenken, )
zullen wij U danken, ) 4x
Jezus.
)

- Verheft de harten
- Nodiging tot de maaltijd

DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en gebeden
- Inzameling der gaven:
1e coll: diaconie: Gipsy Mission
2e coll: kerk
3e coll: eigen jeugdwerk
- De kinderen komen terug
- Gesprekje met de kinderen
We gaan staan

- Zingen: Opw 832
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstild door de klank van Uw
stem
Alles buigt voor Koning Jezus
U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote
Naam
Jezus, Overwinnaar
De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel
gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

- Gebed
- Zingen: Opw 810
Onze God roept ons aan tafel
om te vieren, te gedenken,
om te proeven van Zijn goedheid,
wat de smaak van redding is.
Onze God is onze gastheer,
Hij heet al Zijn kinderen welkom,
om te proeven van genade,
Hij die zelf de maaltijd is.

- Lofprijzing

De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten Wie er
regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

- Uitdelen brood en wijn
Tijdens de viering luisteren we
naar diverse liederen

Naam boven alle namen,
Naam boven alle namen,
Naam boven alle namen.

- Uitzending en zegen

LITURGIE
8 september 2019

18:30 uur

Voorganger : Ds. Bert v.d. Bovekamp
Pianist
: Sjaak Prins

VIERING HEILIG AVONDMAAL
LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom en mededelingen
We gaan staan

- Zingen: DNP 95 : 1 en 3
1
Kom, zing nu vrolijk voor de HEER.
Ons heil ligt vast in Hem. Vereer,
ontmoet Hem juichend in zijn woning.
Zo groot als God kan niemand zijn.
De vreemde goden zijn maar schijn.
God is de allerhoogste koning.
3
De HEER is onze God en wij
zijn als een kudde Hem nabij:
de schapen die Hij zelf wil weiden.
Luister vandaag nog naar zijn stem.
Weersta God niet, blijf dicht bij Hem.
Keer je niet af, maar laat je leiden.

- Stil gebed, votum en groet
U kunt gaan zitten

- Zingen: NLB23c:1 t/m 5
(melodie Gz 215)
1
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.

2
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.
3
Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.
4
Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt u mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.
5
Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

- Zingen: Wk 566

VIERING HEILIG AVONDMAAL

- Gezamenlijk ‘Onze Vader’

- Inleidende woorden

- Zingen: Ps 79 : 7 (o)

- Uitnodiging tot de maaltijd
- Zingen: DNP 27 : 2
2
Ik vraag de HEER of ik bij Hem mag
wonen,
want ik geniet van zijn aanwezigheid.
Gastvrij wil Hij zijn grote liefde tonen.
Ik voel me thuis, dicht bij Hem voor altijd.
Ik weet dat ik bij elke tegenslag
in zijn beschutting veilig schuilen mag.
Ik zing een lied voor Hem, ik musiceer;
met opgeheven hoofd prijs ik de HEER.

- Gebed
- Uitdelen brood en wijn
- Lofprijzing en dankzegging

7
Zo zullen wij de schapen Uwer weiden,
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden,
En zingen van geslachten tot geslachten;
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinbre
krachten.

LUISTEREN NAAR GOD
- Gebed om de leiding v d H. Geest
- Lezen: Johannes 10 : 11 – 18
- Verkondiging
Thema: Jezus is de
Goede Herder

(melodie Gz 397)
1
Als goede Herder kent de Heer
de kudde en elk lam.
De schapen luisteren naar zijn stem.
Hij zegt waarom Hij kwam.
2
Als goede Herder zorgt de Heer
voor schapen klein en groot.
Hij staat hen bij in elk gevaar
en redt hen uit de nood.
3
Als goede Herder geeft de Heer
zijn leven in de dood,
opdat zij niet verloren gaan:
wat is zijn liefde groot.
4
Als goede Herder komt de Heer
zijn schapen tegemoet.
En vluchten zij voor leeuw of wolf,
Hij redt en geeft weer moed.
5
Als goede Herder leer de Heer
te volgen op zijn weg.
En dwalen zij bij Hem vandaan
Hij brengt hen weer terecht.
6
Als goede Herder houdt de Heer
zijn schapen in zijn hand;
nooit rukt ook iemand hen daaruit,
zij gaan naar ’t Vaderland.
7
Als goede Herder troost de Heer
met alles wat Hij geeft.
De schapen zeggen overal:
De goede Herder leeft!

DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en gebeden
- Inzameling der gaven:
1e coll: diaconie: Gipsy Mission
2e coll: kerk
3e coll: eigen jeugdwerk
We gaan staan

- Zingen: Wk 358
(melodie NLB 415)
1
God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de Schepper van uw leven,
wil u ook zijn zegen geven.
God zij met u elke dag en nacht.
2
God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de Herder van zijn schapen,
houdt de wacht. Hij zal niet slapen.
God zij met u elke dag en nacht.
3
God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de Toevlucht in gevaren,
wil u overal bewaren.
God zij met u elke dag en nacht.
4
God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de Hoorder der gebeden,
doet u delen in zijn vrede.
God zij met u elke dag en nacht.

- Uitzending en Zegen
- Zingen: NLB 415 : 3
3
Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter eer!

