LITURGIE ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019 DE ARK
xx. Arkliedbundel 62: 1, 4 en 6
xx. Arkliedbundel 113 [= ELB 451]

Door de wereld gaat een woord
Jezus houdt van alle kleine kinderen

00. Woord van welkom en mededelingen
01. Intochtslied: 33: 1, 7 en 8
Kom nu met zang en roert de snaren
02. Stil gebed
03. Bemoediging en groet
04. Loflied 65: 1 en 2
De stilte zingt U toe, o Here
05. Gebed
06. Lied 835: 1 en 4
Jezus, ga ons voor
07. Genadeverkondiging
08. Woorden van het verbond
09. Gebed om verlichting
10. Lezing I: Jesaja 25: 6-9
11. Lied 762: 1, 3, 5 en 6
De Heer richt op zijn berg
12. Lezing II: Lukas 14: 15-24
13. VERKONDIGING, n.a.v. het thema ‘Ga ervoor!’
14. Lied 806
Zomaar te gaan met een stok in je hand
15. Geloofsbelijdenis
16. Lied 146: 1
Zing, mijn ziel, voor God uw Here
17. Dankzegging en voorbeden
18. Inzameling der gaven
19. Slotzang: Gebed om zegen [= Opwekking 710 / Hemelhoog 473]; zie ook:
https://kerkliedwiki.nl/Gebed_om_zegen (met twee YouTube-filmpjes)
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
20. Heenzending en zegen
21. Lied 415: 3

Amen, amen, amen

