
 
 
 
 
 

Liturgieboekje 

 
 
 

Zondag   28 juni 2020 
 
  
 
 

Maranathakerk  09:30 uur: ds. Garmt Sander 
 
 
 
 
email voor het beamteam:   beamteam@gkv-assen-west.nl 
 
 
Bijbelteksten:  © Nieuwe Bijbelvertaling NBV 
Liederen:  
GK = Gereformeerd Kerkboek 2017   GK06 = Gereformeerd Kerkboek 2006 
LB = Liedboek 2013                              LvK = Liedboek voor de kerken 1973 
Opw = Opwekking liederenbundel     E&R = E&R liedbundels  
Sela = Sela liederen 
NPB = de Nieuwe Psalmberijming     PvN =  Psalmen voor Nu                            
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Roosters zondag 28 juni 2020 
Tijd 09:30 uur 16:30 uur 

Bijzonderheid avondmaal geen dienst 

Voorganger: ds. G.O. Sander   

Ouderling van dienst: Bert Kleinleugenmors   

Bijbellezing: Annet Meijer   

Organist: Jaap van der Heide   

Muzikale medewerking:     

Video: Greet Helmholt   

Beamer: Remy Korterink   

Geluid: Jan Willem vd Veen   

Kinderkring: geen   

Welkom voor de dienst:     

      

Oppas: geen 

  

Collecten: Diaconie DVN 

  Jeugdwerk 

  Diaconie HA 

   

Dienst in ArendState 15:00 uur: Verantw.kerk: Ouderenpredikant PKN 

   

Volgende zondag 5 juli 2020 
Tijd 09:30 uur 16:30 uur 

Bijzonderheid   geen dienst 

Voorganger: ds. G.O. Sander   

Bijbellezing: Bram Schoon   

Organist: Erik de Haan   

Video: Henk Koning   

Beamer: Anton Janssen   

Geluid: Ate Postma   

Kinderkring: geen   
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Orgelspel 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
Votum en groet 
 
Zingen:  psalm 119 : 1  GK   orgel 
1  
Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
 
Gebed 
 
Lezing:  Handelingen 2, 43 – 47  Annet Meijer 
 
43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden 
iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en 
hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en 
verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag 
kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij 
elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol 
vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer 
breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. 
 
Lezing:  1 Korinte 10, 16 – 17  Annet Meijer 
 
16 Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het 
bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het 
lichaam van Christus? 17 Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, 
één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. 
 
 
Overdenking ‘ze braken het brood’ 
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Zingen:  gezang 184 : 3  GK   orgel 
3 
Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken 
over uw verlossend werk; 
geef dat niet die woorden breken 
op de daden van uw kerk, 
maar dat wij geheiligd leven 
op de plaats door U gegeven, 
en U volgen onder 't kruis 
op de smalle weg naar huis. 
 
Gebed 
 
Belijdenis van het geloof 
 
Zingen:  gezang 182 : 4 en 5 GK   orgel 
4   
Geef ons uw Geest want ons geloof is klein. 
Geef ons door brood en wijn weer nieuwe krachten. 
Ons hart omhoog! - vanwaar wij U verwachten: 
alles in allen wilt Gij voor ons zijn. 
5   
Allen die eten van het ene brood, 
allen die drinken uit dezelfde beker, 
allen die U geloven, weten zeker: 
allen in Christus! Alles door zijn dood! 
 
Opwekking 
 
Viering (gaand) 
 
Dankzegging en voorbede 
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Zingen:  psalm 68 : 9  NPB   orgel 
9.  
Zing, koninkrijken, zing voor Hem, 
voor God de Heer, met hart en stem; 
erken Hem, alle volken. 
Hij trekt zijn koninklijke spoor 
de hoge hemelsferen door, 
ver boven lucht en wolken. 
De Heer verheft zijn stem met kracht. 
Zijn majesteit en grote macht 
gaan elk verstand te boven. 
Vanuit zijn heiligdom staat Hij 
zijn Israël vol liefde bij. 
Laat iedereen Hem loven! 
 
Afsluiting en zegen 
 
 
Orgelspel 
 


