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Welkom
Openingsgebed
Openingslied Psalm 25:1 en 2
Votum en groet
Loflied Psalm 115:1 en 5
Richtlijn voor het leven
Verootmoediging Opwekking 427 Maak mij rein voor U
Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.
Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.
Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.
Dienst van Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied Dit is mijn hand en dit is mijn voet
Dit is m'n hand en dat m'n voet
'k Heb ze allebei nodig
Waar moet ik heen als héén het niet doet
Niets is er overbodig
'k Heb m'n voeten nodig om te lopen
En m'n handen om m'n schoenen vast te knopen
Hand voet knie oog oor neus keel
Alles is nodig niets teveel
Alles is nodig niets teveel
M'n hand kan niet zeggen tegen m'n voet
Ik heb jou niet nodig
Stel je es voor dan ging het niet goed
Niets is er overbodig
Want al kan ik met m'n handen ballen
Zonder m'n voeten zou ik op m'n snufferd vallen
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Hand voet knie oog oor neus haar
Alles is nodig voor elkaar
Alles is nodig voor elkaar
Inleiding op de preek
Schriftlezing Marcus 2,1-12 (verzorgd door Elise Sterrenburg)
Verkondiging
Antwoordlied Gebed om de ander
1.Wij zijn Uw handen, wij zijn Uw stem.
Wij vormen Uw lichaam op aarde.
Maak onze harten bewogen Heer,
opdat wij er zijn voor de ander.
Maak ons bereid, tot dienstbaarheid;
En woon met Uw liefde in ons.
2. Maak ons van haat en oordeel vrij;
Help ons woorden van leven te spreken.
Woorden van liefde, waarheid en hoop,
die U zelf aan ons hebt gegeven.
Maak ons bereid, tot dienstbaarheid;
En woon met Uw liefde in ons.
3. Geef ons Uw kracht om te troosten, Heer,
waar de vreugde ons is ontnomen.
Breng Uw nabijheid door ons heen,
zoals U naar ons bent gekomen.
Maak ons bereid, tot dienstbaarheid;
En woon met Uw liefde in ons.
4. Maak ons Uw licht dat helder schijnt
voor wie ronddwaalt in het donker.
Breng al Uw kinderen veilig thuis,
zoals U ook ons heeft gevonden.
Halleluja, Halleluja
De liefde van God woont in ons.
Bevestiging scriba-ouderling Leo van der Koppel

Gemeentezang Psalm 134: 1 en 3 (staande)
Gebeden en toewijding
Korte presentatie over het kerkgebouwtje in eQudeni (zending via Sizanani)
Inzameling van gaven
Collectelied Opwekking 705 Toon mijn liefde
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen
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Refrein:
Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen.
(Refrein)
Dank- en voorbede
Slotlied Gezang 341:2 en 3
Zegen

