
Liturgie zondag 15 mei 2022
Centrumkerk Geldermalsen, 10.00 uur

Voorganger: ds. Carolina Blokland - den Hertog
Ouderling van dienst: Ella de Jong – Penning

M.m.w. muziekgroep gemeente

Voorafgaand aan de dienst:
Breng ons samen (Sela)

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 98:1 en 4
1. Zing een nieuw lied voor God de Here
4. Laat alle zeeën, alle landen
 
Votum en groet

Lied ‘Laat ons samen één zijn’ (Sela) Muziekgroep
Heer, U bent één: El Elohim
Drieënig God, U maakt ons één
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
Niemand is minder, niemand meer

Gebed

Psalm 130 (Psalmen voor Nu)
Een lied uit de diepte

Genadeverkondiging en leefregel

Lied 218 ELB
1. Samen in de Naam van Jezus
2. Heel de wereld moet het weten
3. Prijst de Heer, de weg is open.

Moment voor de kinderen
Kinderlied ‘Geest van God’
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Aansteken kaars
Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Johannes 20:19-23 (NBV)

Lied 655:1-5
1. Zing voor de Heer een nieuw gezang
2. Hij gaat u voor in wolk en vuur
3. Een lied van uw verwondering



4. De hand van God doet in de tijd
5. Wij zullen naar zijn land geleid

Verkondiging

Muzikaal intermezzo

Lied ‘Eén Naam is onze hope’ (JHdH)

Eén naam is onze hope,
één grond heeft Christus' kerk,
zij rust in énen dope 
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

Vergaard uit alle streken
in heel de wereld één,
werd dit haar zalig teken,
dat allen is gemeen.
Eén bede vouwt de handen,
één zegen breekt het brood,
één vuurbaak staat te branden
in 't duister van de dood.

In haar drie-een'ge Here,
nog in haar aardse strijd,
blijft zij met hen verkeren,
wien ruste werd bereid.
Geef dat in uw genade,
o God, ook eenmaal wij
langs uwe lichte paden
gaan tot der zaal'gen rei!

Dankgebed en voorbeden

Collecten via Givtapp. Kinderen komen terug uit de nevendienst.
De muziekgroep zing het lied ‘Mag ik jou tot zegen zijn?’ (Sela)

Slotlied 425
Vervuld van uwe zegen

Zegen

Orgelspel


