Liturgie voor de dienst van de Streekgemeente Oost-Groningen 2 februari
Aanvang 9.30 uur / Vennekerk, Venne 152, Winschoten
Voorganger ds. Offringa, m.m.v. Cantorij Winschoten, fluitist, pianist
Viering Avondmaal / Koffie na de dienst

1e Schriftlezing: Sefanja 2: 3; 3: 9 – 13

Welkom en mededelingen

Lied

Intochtslied: psalm 93: 1, 4

Verkondiging

Bemoediging en groet

Lied 975: 1 cantorij, 3 en 4 allen

v
g

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die de hemel en de aarde gemaakt heeft.

Inzameling van de gaven

v
g

Die trouw is tot in eeuwigheid,
die het werk van zijn handen niet loslaat.

v

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer
Jezus Christus

g

Samen in de naam van de Geest, die onze harten verwarmt,
ons denken verlicht, richting geeft aan ons handelen
en ons krachtig maakt. Amen.

Lied 763: 1, 2, 3
2e Schriftlezing: Mattheus 5: 1 – 12

DE TAFEL VAN DE HEER
Lied van overgang van Schrift naar Tafel: lied 385
Tijdens het lied worden brood en wijn binnen gebracht
Lied 403d
Onze Vader
Vredegroet

Drempelgebed: lied 298 – I cantorij, ll allen

Laten we elkaar de vrede van Christus wensen

Kyriëgebed met lied 256 – 1e keer cantorij, daarna allen

Delen van brood en wijn

Lied 305: 1 cantorij, 2 en 3 allen

Gemeenschap van brood en wijn
Tijdens onze rondgang zingen we samen met de cantorij

Gebed om het Woord
Moment voor de kinderen + Wegzendlied

Lied 117d
Lied 568a
Lied 874
v

a

Heer onze God,
wij danken U voor deze maaltijd, laat Uw Woord voedzaam zijn als
brood en Uw liefde ons doorgloeien als wijn. Dat wij vol zijn van U en
openstaan voor elkaar en zo toeleven naar Uw grote dag.
Amen.

Lied van de Streekgemeente – mel. lied 665
1

Wij komen overal vandaan, om met elkaar op weg te gaan.
En streven naar verbondenheid, Gemeente zijn in deze tijd.

2

Als Streekgemeente zijn we zo een baken in de regio,
voor allen die in deze tijd op zoek zijn naar geborgenheid.

3

Wij vieren samen Avondmaal, met jong en oud, in eigen taal
en doen dat tot gedachtenis dat Christus in ons midden is.

4

De weg die wij nu samen gaan, is God er bij, Hij gaat vooraan!
't Beloofde land ligt in 't verschiet. Hij leidt ons en verlaat ons niet.

Zegen
v
a

Dat God voor ons uit mag gaan
als een licht op de weg door het leven.

v
a

Dat God naast ons mag voortgaan
ons beschermend met zijn armen.

v
a

Dat God achter ons mag zijn
wanneer gevaar ons in de rug bedreigt.

v
a

Dat God onder ons mag zijn
als een veilig net wanneer we vallen.

v
a

Dat God rondom ons mag zijn als een schild en een beschutting.
Dat God boven ons mag zijn om ons te zegenen.

v
a

Zegene ons de Eeuwige, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen. (= lied 431b)

