LITURGIE
ZONDAGMORGEN 20 juni 2021

IN DEZE DIENST OPENBARE GELOOFSBELIJDENIS
Voorganger: ds. M. van Dam
Coronamaatregelen:
In verband met het coronavirus is het niet mogelijk om de nieuwe lidmaten
persoonlijk met een handdruk Gods zegen toe te wensen. (maak in plaats daarvan
gebruik van de contactgegevens in deze liturgie)
Alleen aan het einde van de dienst mag er meegezongen worden (laatste twee
liederen). De rest zingen we met ons hart terwijl we luisteren naar de muziekgroep.
Na de zegen gaan we nog heel even zitten om vervolgens op aanwijzing van de
kosters het gebouw ordelijk te verlaten.

Welkom en mededelingen
Zingen: Weerklank Psalm 149:1– staande
Halleluja! Laat opgetogen
een nieuw gezang de HEER verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israel, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Weerklank 439: 1 en 4
1.Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Wetslezing
Zingen: Psalm 65: 2
Een stroom van ongerechtigheden
Had d' overhand op mij;
Maar ons weerspannig overtreden
Verzoent en zuivert Gij.
Welzalig, dien Gij hebt verkoren,
Dien G' uit al 't aards gedruis
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen,
Ja, wonen in Uw huis.
Gebed

4.Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samen bracht;
en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rij

Schriftlezingen: Efeze 2:11-22
(Zie uw Bijbel of lees mee op de beamer)
Kinderlied: OTH 539:1
Lees je bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag.

Zingen: Psalm 87: 1, 3 en 4
1.Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd;
De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt,
Bemint het meer dan alle Jacobs steden.
3.De Filistijn, de Tyriër, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren".
4.God zal ze Zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen den naam van Sions kind'ren dragen.
Preek: Efeze 2:19-22
Thema: Welkom op Gods bouwplaats
Zingen: Psalm 89:1
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.
Lezing van het formulier bij de openbare geloofsbelijdenis
(Zie andere blad met foto’s en motivaties)

Opneming onder de belijdende leden van de gemeente
Uit kracht van jullie doop en als gevolg van jullie persoonlijke belijdenis van het
geloof verklaren wij jullie, in de gemeenschap van de Kerk van Christus, tot
belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland en nodigen jullie tot
deelname aan het Heilig Avondmaal.
De God nu van alle genade, die jullie in Christus geroepen heeft tot Zijn
eeuwige heerlijkheid, Hij zal jullie volmaken, bevestigen, versterken en
funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Gemeente van Jezus Christus, nu u hun belijdenis hebt gehoord en hun toelating
tot het Heilig Avondmaal hebt vernomen, bevelen wij hen aan in uw liefde en
zorg, als leden, die met ons één zijn in de Heere. Gedenk de woorden van onze
Heere Jezus Christus: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, dat u elkaar liefhebt; zoals Ik
u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u
discipelen van Mij bent: als u liefde onder elkaar hebt.’
Persoonlijk woord door Marthijn Penninkhof
De nieuwe belijdende leden zingen:
U bent de God die roept,
Mijn hart en leven zoekt,
Die mij gevonden heeft;
Het eeuwig leven geeft.

Als aan U toegewijd,
Mijn hart en mond belijdt:
Ja, Jezus is mijn Heer;
Dan kniel ik voor U neer.

Ik heb jou gekozen,
Opgedragen om mijn weg te gaan.
In Mij blijvend vrucht te dragen,
Ga dan in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen,
Brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer.

Mijn Jezus, geef mij kracht,
Als ik uw hulp verwacht;
Voltooi in mij uw werk
En maak in zwakheid sterk.

Als U mijn wegen leidt,
In moeite en in strijd,
Houd ik gelovig stand;
Heer, neem me bij de hand.

Gemeente staat op en zingt:

Samenzang:

Blijf in mijn liefde, alle dagen;
In liefde voor elkaar.
Wat je de Vader ook wilt vragen,
Vraag het in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen,
Brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer.
Belijden onze Heer,
Jezus onze Heer, Jezus, amen.

Dankgebed en voorbeden
Zingen (staande): Weerklank 460: 1, 2 en 3
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
2.U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw
levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

Zegen

3.Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad
gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan

