LITURGIE 24 november 2019 Herinneringszondag
Haaksbergerstraat 118
7513 EA Enschede

Zingen

opw 779 Zoals je bent
https://youtu.be/dRtwtixbhBE
Ik weet hoe goed mijn God is https://youtu.be/85bmsn-FnVo

welkom + votum & groet
Zingen

mijn toevlucht ps 91 SELA

https://youtu.be/BdDBLbsykTA

Mededelingen & Gebed (zegen over de dienst)
Inleiding over dienst

kindermoment
kinderlied

Jezus is de goede Herder

https://youtu.be/2lfrW-gUdag

kinderen naar achteren eigen verwerking

Luister en Beleef blokje
-

-

lied
gedicht
lied

I am not alone

https://youtu.be/bfveawSAHJA

Mag ik dan bij U
https://youtu.be/OMxF_ef2hXE
(aangepaste tekst )
kaarsen aansteken familie gemeenteleden / meenemen witte steen waar naam op staat
uitnodigen iedereen: steek een kaarsje aan, haal een herinnering op of bid een stil gebed
STIL kwartiertje met ondertussen luisterliederen :
Als alles duister is SELA
Een weg naar U SELA
Blessings Laura Story
afsluiting met kort gebed
Op de tafel staan kaarsen in een kaarsenblok. De families van de overleden gemeenteleden mogen een
kaars aansteken. De kaars mag worden aangestoken vanuit de paaskaars. De paaskaars staat symbool
voor Gods liefde en licht, die sterker zijn dan het donker van de dood en van het verdriet.
Als iemand overlijdt in onze gemeente wordt er een witte steen neergelegd op de tafel. Op die steen
staat de naam van de overledene. De familie mag deze steen meenemen.
Daarna is er voor iedereen gelegenheid om te gedenken. Je mag een kaars aansteken.
Maar je mag ook een gedachte, een wens of een gebed opschrijven op een blad en in deze
herinneringsboom hangen die op het podium staat. Op een later moment zullen de bladeren door het
gebedsteam meegenomen worden en zal elke opgeschreven gedachte of herinnering in gebed bij God
worden gebracht. De herinneringsboom wordt ook gebruikt als gebedsboom binnen het gebedsteam.

Bijbellezen
Preek
Dankgebed en voorbeden
kinderen ophalen
Zingen

You raise me up

https://youtu.be/2DorNUsi5LE

Collecte
Zingen

opw 792 Een eeuwig halleluja https://youtu.be/Fgq93Dzfxm8

Zingen

Jezus Overwinnaar

https://youtu.be/YJ69mTCyVX8

Heenzending
Zingen

Eens als de bazuinen klinken vers 1, 4 en 6 https://youtu.be/6Vw_d32ihwk

