
Liturgie Regenboogkerk 

Datum: 12-2- 2023 Bijzonderheden: Avondmaal. Jeugdkerk!!
Voorganger: Ds. Christi Bartelink Organist: Alexander Prins
Ouderling van dienst: Ron Lector:  Marja   beamer: Wilma   koster: Aad

Muziek

Welkom en Mededelingen

Zingen: Psalm 1: 1 en 2 gezegend hij
Stil gebed

Bemoediging, groet en drempelgebed (uit Psalm 103)
V: Onze hulp is de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw is tot in eeuwigheid
A: en nooit zal stoppen met het werk waaraan Hij begonnen is.
V: Prijs de Heer, mijn ziel,
A: Prijs mijn hart, zijn heilige naam,
V: Prijs de Heer mijn ziel,
Vergeet niet één van zijn weldaden.
De Heer doet wat rechtvaardig is,
Hij verschaft recht aan de verdrukten.
A: Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
Aan het volk van Israël zijn grote daden.
V: Hij straft ons niet naar onze zonden,
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
A: Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
Zo spreidt zijn trouw zich uit over wie hem volgen, 
Prijs de Heer, mijn ziel, amen!    

Zingen: lied 913: 1 en 3 wat de toekomst

Kaarsen worden aangestoken

Gebed om ontferming

Loflied: lied 867: 1,2 loof overal

Gebed om de opening van het Woord 

Gesprek met de kinderen

Zingen: lied 162: 1,4 en 6 in het begin

Kinderen kunnen naar de nevendienst gaan en nemen het licht mee

Schriftlezing: Deuteronomium 30: 15-20

Zingen: lied 316: 1 en 4



Schriftlezing: I Korinthe 2: 6-9 

Zingen: lied 1001: 1 en 3 de wijze woorden

Schriftlezing: Mattheus 5: 13-16 

Zingen: Opwekking 126 Jezus vol liefde

Verkondiging

Zingen: lied 838: 1 o grote God

Gebeden
Collecten
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en van de oppas

Ook de tieners komen terug

Geloofsbelijdenis: lied 340 b ik geloof (staande)

Tafelgebed

De grote lofprijzing
v.: De HEER zij met u
a.: Zijn Geest in ons midden
v.: Heft uw harten omhoog
a.: Wij heffen ons hart op tot God
v.: Laten wij de HEER onze God danken
a.: Ja, Hij is het waard onze dank te ontvangen
v.: U komt onze dank toe, HEER onze God, … 
Tafelgebed

Vredegroet
v: de vrede van de Heer is met u allen!
g: Zijn vrede ook voor u!  

Zingen: Lied 405: 1 en 4 

Instellingswoorden

Delen brood en wijn

Dankgebed

V: Wij danken U, Heer, voor de gaven die wij van U mochten ontvangen. 
A: U draagt en voedt de wereld dag aan dag, 
V: Dieper dan wij durven te vermoeden, bent U aanwezig, 
A: Overal waar wij gaan, kunnen wij U ontdekken. 
V: Wij danken U voor die aanwezigheid, die zo verborgen en kwetsbaar, zo 

trouw en daadwerkelijk is. 



A: Versterk in ons de Geest van uw Zoon, die mens is geworden om uw wil te 
volbrengen. 

V: Help ons, die uw goedheid hebben geproefd, te groeien in genade, 
A: en te delen in geloof en liefde
V:  zo danken en bidden we door Jezus Christus, onze Heer,
A: Amen 

Slotlied: lied 704: 1,2 en 3 dank dank nu allen (staande)

Zegen (3x Amen)


