Liturgie Zondag 9 februarie - Levensbron
Voorganger:Annemieke van den Berg
Binnenkomst voorganger en Kerkenraadsleden
Welkom en mededelingen
“Laten we gaan staan en een moment stil zijn voor God”
Intocht lied: Lied 67: 1 , 3

Stil gebed
Onze Hulp en Groet
V.: Onze hulp is in de naam van de HEER
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G.: EN DIE NOOIT LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
V.: Genade, barmhartigheid en vrede zij u en jullie
van God, onze Vader
door Jezus Christus onze Heer
in gemeenschap met de Heilige Geest
G.: AMEN
Loflied: Opwekking 553 - Hoor ons loflied
Kyrie gebed:

Goede God hier samengekomen om het leven te vieren
ons over te geven aan uw liefde en barmhartigheid
willen wij voor u noemen
waar het leven geen feest is
waar het moeizaam is
door verdriet dat mensen treft
door ziekte die kwetsbaar maakt
door zorgen die ons bepalen
door angst die ons bekruipt
daarom bidden wij U:
wees hier aanwezig, woord ons gegeven
dat ik U horen mag met hart en ziel

Voor U willen wij noemen
het leven dat wordt beknot en beperkt
door armoede werkloosheid
sociale achterstand
door eenzaamheid
verslaving in welke vorm dan ook
door alles wat een mens terugbrengt tot de strijd om het bestaan
daarom bidden wij U:
wees hier aanwezig, woord ons gegeven
dat ik U horen mag met hart en ziel

Voor U willen wij noemen
Al wat mensen elkaar aandoen
waar het leven onmogelijk is en wordt

door milieu rampen
door oorlog, terreur en geweld
door haat en fanatisme
door uitsluiting
vanwege denken en geloven
vanwege geaardheid
vanwege huidskleur
daarom bidden wij U:
wees hier aanwezig, woord ons gegeven
dat ik U horen mag met hart en ziel

Glorialied: Lied 487 Eer zij God in onze dagen

Dienst van het woord:
Gebed om het opening van de Schriften
Here onze God,
De bijbel ligt opgeslagen en wij hebben ons neergezet om te luisteren.
Daarom bidden wij U, wees aanwezig in het Woord.
Laat de lezing en de prediking zijn...
tot een wegwijzing voor wie dwalen
tot een aansporing voor wie traag zijn
tot een verzekering voor wie twijfelen
tot een inspiratiebron voor moedelozen
tot een vertroosting voor de treurenden
Geef zo in onze harten het getuigenis van Uw Heilige Geest.
Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen.
Schriftlezing Oude Testament: 1 Koningen 17:1 - 16
Lied: Lied 909 Wat God doet, is welgedaan

Schriftlezing Nieuwe Testament:Matteus 20: 1 - 16
Verkondiging
Lied:Liedboek 991: 1, 2, 5,7,8

Dienst van gebeden en gaven:
Dankzegging
Voorbeden
Stilgebed
Onze Vader
Insameling van de gaven
* Kinderen en tieners komen terug de kerk in.
Terugkoppeling Komjok
Lied: Leer ons om te delen - Elly & Riekert
Zegen: Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat
over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede
geven.
Slotlied:Opwekking 710 Gebed om zegen\a
 an,

