Liturgie voor de dienst waarin Annemarie Dotinga
belijdenis van het geloof aflegt in de Martinikerk
te Sneek op zondag 18 oktober 2020

Voorgangers: ds. René de Vries
ds. Evert Jan Hefting
Organist:
Bob van der Linde
Solist:
Jan Eelkema
__________________
Muziek: orgelspel
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en Groet
Lied 413: 1, 2 Grote God wij loven u (orgel + solist)
1.
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

Gebed
Lied 653: 1, 4, 7 (orgel + solist)
1.
U kennen, uit en tot U leven
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

4.
Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd,
o licht der wereld, zie er is,
voor wie u kent geen duisternis.

7.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid,
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Schriftlezing: Johannes 14: 1 – 6 /7 (BasisBijbel)
Jezus is de Weg en de Waarheid en het Leven
1

Jezus zei: "Wees niet verdrietig. Jullie geloven in God. Geloof nu ook in Mij. 2 In het huis van
mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. Ik
ga daarheen om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen. 3 Wanneer Ik ben
weggegaan en alles voor jullie heb klaargemaakt, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen
jullie zijn waar Ik ben. 4 Jullie weten waar Ik naartoe ga, en jullie weten de weg daarheen." 5 Tomas
zei tegen Hem: "Heer, we weten niet waar U naartoe gaat. Hoe kunnen we dan de weg weten?" 6
Jezus zei tegen hem: "IK BEN de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de
Vader komen. 7 Als jullie Mij kenden, zouden jullie ook mijn Vader kennen. Vanaf nu kennen jullie
Hem en zien jullie Hem."
Muziek: Heer u kent mijn leven
VERKONDIGING
lied 58: 1, 3 Evangelische Liedbundel (orgel + solist): Zoek eerst het Koninkrijk van God
1.
Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit allen krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja.

3
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien.
Klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja,
Halleluja, hallelu, halleluja.

Het doen van belijdenis:
Persoonlijk woord van Annemarie
Inleiding:
Annemarie jij hebt aangegeven als bevestiging van de doop
waarmee je eerder in de gemeente van Christus werd opgenomen,
nu bewust te willen kiezen voor je plaats en aandeel in deze wereldwijde gemeenschap.
Vragen:
V: Geloof je in God de Vader, onze Schepper en Verlosser ?
Wil je Jezus Christus volgen, zijn Zoon, die de weg, de waarheid en het leven is?
Vertrouw je je toe aan de Heilige Geest, die onze levens vernieuwt ?
Verlang en beloof je met de gemeente, verenigd rondom Schrift en Tafel, de Heer trouw te dienen
in de opbouw van zijn kerk en de komst van zijn Rijk ?
Antwoord: ja dat geloof en beloof ik
Bevestiging tot lidmaat
Overhandiging van de belijdeniskaart
Muziek: ‘Als rennen geen zin meer heeft’.

Gebeden
Lied 270: Ga nu heen in vrede Evangelische Liedbundel (orgel + solist)
1.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin uw werk.
Wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
2.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Zegen, afgesloten door:
Gezang 456: 3 (orgel + solist)
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer,
amen God uw naam ter eer!
Orgelspel
___________________________

