LITURGIE
voor de dienst op 4 oktober 2020
waarin de brugklassers en hun ouders centraal staan

Thema: Wat geeft je kracht ?

Deze dienst is voorbereid door
Stan Moes
Youri Jansen
en hun ouders
Lisette ten Have
ds. Wim de Jong
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Voor de dienst speelt Unico
Welkom en mededelingen

Intochtslied: Lied 218 Dank U voor deze nieuwe morgen
Begroeting en Gebed
Welkom aan de brugklassers
Aansteken van de doopkaarsen
Luisteren naar: Something Real, Armin van Buuren & Avian Grays feat.
Jordan Shaw
I spent my years tryna open doors
Hoping I'd find what I was searching for
I swear, you made it all worth the wait
You made me find something real, find something real
If clouds block the sun and rain on our parade
I'll see the light through the trees like I did the day
You made me find something real, find something real
Jaren lang probeerde ik deuren te openen
In de hoop te vinden waar ik naar zocht
Het was het waard, door jou
Jij liet het me vinden: Iets dat werkelijk waar is.
Als wolken de zon verduisteren en er regen valt
Zie ik het licht door de bomen door, net als toen
Jij het mij liet vinden: iets dat werkelijk waar is.
Kinderen in het midden
Luisteren naar: The lion sleeps tonight

2

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Groet
v.
We mogen God in ons midden weten!
g.
GOD ZAL BIJ ONS ZIJN!
Gebed voordat we uit de bijbel lezen
Vertelling: Daniël 6
Muziek: Lied 249 All night all day
Lezen: Psalm 1 (Karel Eykman)
Tegen betweters in
Je rijdt de straat uit tegen het ochtendlicht in.
je recht je rug om de rugzak aan je schouders,
je kijkt niet om,
je hebt je blik recht vooruit.
Zo fiets je naar school.
Als ik je zo zie, ben ik op jou zo trots.
Ik zou je mee willen geven:
Blijf nieuwsgierig en blijf overeind.
Ga met open ogen de wereld tegemoet.
Blijf niet hangen bij de slappe hap van vlotte babbels.
Maar ga de weg van moedige eerlijkheid.
Dan ben je op de goede weg.
Ga zonder vrees tegen beterweters in.
Wat je ook doet, doe er goed aan.
Waar het ook met je heengaat, je komt er wel.
Zo fier als je nu bent, moet je blijven.
Zo zal ik je altijd onthouden.
Je moet je houden aan het lef dat je nu hebt,
Zie ik je zo wegfietsen, dan heb je mijn zegen.
Daar moet je het mee doen.
Maar kijk je wel goed uit bij dat kruispunt?
Unico speelt: Mag ik dan bij jou
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Spiegelverhaal
Muziek: Waar je woont op deze wereld
Waar je woont op deze wereld
tussen bloemen of beton
elke dag is er nieuw leven
elke dag een nieuwe zon
elke dag een nieuwe kans ook
om opnieuw op weg te gaan
en te zoeken naar het wonder
van de Heer in ons bestaan
Waar je woont op deze wereld
tussen bloemen of beton
tussen haat of tussen liefde
elke dag is er een zon
elke dag is er een kans ook
´t woord van Christus te verstaan
door de ogen van een ander
kijkt de Heer ons steeds weer aan
Waar je woont op deze wereld
tussen bloemen of beton
tussen twijfel tussen hope
elke dag is er een zon
elke dag een nieuwe kans ook
samen weer op weg te gaan
samen werken in zijn liefde
samen werken in zijn Naam.
Kinderen komen terug uit de nevendienst
Mededelingen
Gebeden
• Voorbeden,
• afgesloten met lied 833 Take me as I am/Neem mij aan zoals ik ben
• Stil gebed
• Onze Vader
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Op weg ....... maar niet zonder .............. en zonder ….

Slotlied: Lied 423 Nu wij uiteen gaan
Zegen
Unico speelt: To make you feel my love
MEDEDELINGEN (zie ook www.hofkerkgoor.nl)
Voorganger:
Ouderling:
Organist:
Medewerking van Unico olv
Marion Leentvaar
Nevendienst:
Koster:

Ds. Wim de Jong
Lisette ten Have
Cees van der Sluijs

Ruud Wiggers
Wout Klok

Bloemengroet van de gemeente:
Adrie Post, Regenwicestraat 23, Diepenheim
Wil Mullekes, Menno ter Braakhof 2

Dinsdag 19.30 uur

Avondgebed

Volgende week Avondmaal:
Ds. Wim de Jong
Bestemming Avondmaalscollecte
Vluchtelingenkinderen in Griekenland
De branden in het kamp Moria op Lesbos staan nog helder op ons netvlies.
Daarom willen we de Avondmaalscollecte bestemmen voor “Kerk in Actie”
die opkomt voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten
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duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter
die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het
Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid.
Uiteraard kan er tijdens de Avondmaalsdienst niet op de gebruikelijke wijze
gecollecteerd worden maar jouw/uw bijdrage is van harte welkom op het
rekeningnummer van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v.
“Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van
“Vluchtelingenkinderen”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte
verdubbelen!
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