
Liturgie Regenboogkerk 

Datum: 2023 Bijzonderheden: Marieke Broek wordt bevestigd als ouderling
Voorganger: Ds. Christi Bartelink Organist: Alexander Prins
Ouderling van dienst: Trudy Lector:  Ylette  Overige medewerkers: beamer: Wilma

Muziek

Welkom en Mededelingen

Zingen: Psalm 121: 1,2,3 en 4 ik sla mijn ogen op en zie
Stil gebed

Votum en groet: V: Onze hulp is in de Naam van de Here
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Genade is er voor u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal
A: AMEN

Zingen: ZG 213: 1,2,3 (melodie Psalm 84) (uit Zingende Gezegend, A.F. Troost) 

1. Een huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
een huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

2. Dit huis, waarin een gastheer is
Wiens zachte juk geen last meer is,
Dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
Terzijde van het smalle pad
Struikelt en langer niet wil leven- 
Plaats tegen de neerslachtigheid,
Een pleister van barmhartigheid. 

3. Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.

Kaarsen worden aangestoken



Gebed 

Gesprek met de kinderen, toelichting bij het project

Zingen: lied 723: 2 o Heer uw onweerstaanbaar Woord

Kinderen kunnen naar de nevendienst gaan en nemen het licht mee

Schriftlezing: Psalm 118: 1-2, 19-29 

Zingen: Psalm 118: 8 en 10 de steen die 

Schriftlezing: Mattheus 21: 1-11 

Zingen: lied 550: 1,2,3 verheug u gij dochter van Sion

Verkondiging

Zingen: Opwekking 488 

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van 
Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke 
dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Bevestiging tot ambtsdrager van Marieke Broek- van der Meer 
Inleiding
Gedicht 
Vragen
Jawoord
Zegening
Zingen: Lied 416: 1,2,3 en 4 (staande) 

Gedachtenis Grada Christina Valstar- Brusse
Lied 216: 1,2, en 3  (Dit is een morgen als ooit de eerste)

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



Overgang naar de Stille Week

Mattheus 26: 1- 16 

Slotlied: lied 563: 1 en 4 de geur van mirre hangt 

Zegen (3x Amen)


