Liturgie 10 mei 2020
 Welkom
 Bemoediging, groet
 Lied 836: 1, 2, 4 en 5: “O Heer, die onze Vader zijt”
 Gebed
 Lied 405: 1, 3 en 4 “Heilig, heilig, heilig”
 Lezing: Exodus 19 en 1 Petrus 2: 1-10
 Verkondiging
 Lied: Opwekking 367: “Als God zijn stem doet horen”
Als God zijn stem doet horen in Israël
dan zien wij al zijn luister en macht.
Kom naar de heilige berg van God.
en zing dit feestlied in de nacht.
Refrein: Hij ’s de Machtige van Israël,
de Machtige van Israël.
Zijn stem wordt gehoord
in de sterkte van zijn woord,
de Machtige van Israël.
Dan toont Hij Zijn kracht en de blinden zullen zien.
De doven verstaan zijn stem.
De tong van de stomme zal zingen in de nacht.
De lamme zal dansen voor Hem.
Hij ’s de Machtige van Israël …
De dorre woestijn zal gaan bloeien als een roos.
De wildernis jubelt en lacht.
Spreek tot het hart van wie moe is en bang:
Wees sterk! De Heer vernieuwt uw kracht.
Hij ’s de Machtige van Israël …

 Gebeden
 Aandacht voor de collecte
 Lied Lof zij de Heer de almachtige koning..
 Zegen en beaming.

Bij de collecte:
Collecte Jeugdwerk
Jong en oud leren van elkaar
Iedere twee weken komen acht
jongeren van #DurfteOrganiseren in
Zwartsluis bij elkaar. Ze zijn heel druk
met het organiseren van een bezoek
aan een kindertehuis in Polen. Alles
regelen ze zelf: een begroting, tickets,
vervoer op locatie, het inzamelen van
geld en een programma met
activiteiten voor de kinderen.
Naast #DurfteOrganiseren zijn er nog
twee groepen actief: #DurfteKlussen,
die mensen binnen en buiten de kerk helpt met
allerlei klusjes, en #DurfteTechnisch, die de beamer en het geluid in de kerk
leert bedienen.
#Durfte is een activiteit waar tieners, jongeren en volwassenen
samen aan de slag gaan en iets doen waar ze een passie voor
hebben. Ze ontdekken met elkaar hoe ze hun talenten kunnen
inzetten voor de gemeente, hoe ze kunnen leren van andere
generaties en van de Bijbel.
Steun het werk van Jong Protestant en geef in de collecte. Van harte
aanbevolen! U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 52 ABNA 041
41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk.
Meer informatie op
protestantsekerk.nl/collecte en jop.nl/durfte
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

