
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. 
Voor de kinderen is er limonade. Ook gasten zijn hierbij van harte welkom! 
 
Na de dienst zijn er mensen beschikbaar om met en voor u te bidden. U vindt hen bij de 
hoofdingang, vanwaar zij met u naar een rustig lokaal gaan. 
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Eredienst Tehuisgemeente Groningen  04-11-2018 

Voorganger: mw. Alice Langbroek-Knoeff, Medan (Indonesië) 

Wanneer u behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met: 

pastor@tehuisgemeente.nl, tel. 06-47 89 27 05. 

Goedemorgen en welkom in deze viering! 

 

Thema: 

Markus 8: 35 Ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen,  

maar wie zijn leven verliest omwille van Jezus en het evangelie, zal het 

behouden.   

Mededelingen 

In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal. Deze uitnodiging is 

voor: “Een ieder die de Here Jezus van harte liefheeft en aanvaardt 

als zijn of haar Verlosser is uitgenodigd hieraan deel te nemen. Dit 

geldt ook voor de gasten in ons midden en de kinderen.” 

 

Lied van de maand:  

NLB 777 ‘Hem komt alle eer toe’.  



__________________________________________________________________________________________ 
LB=nieuw Liedboek, LvdK=oud liedboek, PvN=Psalmen van Nu, ELB=Evangelische 
Liedbundel, AwN=Alles wordt Nieuw, TT=Tussentijds, Opw.= Opwekkingsbundel 

Inleidend orgel/pianospel, welkom, mededelingen 

 

Mededelingen 

Zingen: Ps 113:1 en 2  

 

De kaarsen worden aangestoken  

 

Moment van stilte 

 

Votum en groet; gezongen ‘Amen’ 
 
Zingen: Psalm 63:2  
 

Introductie thema 

de kinderen gaan naar de nevendiensten 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Bijbellezing: Markus 8: 31 - 38 

 

Verkondiging  
 
Zingen: LvdK Gezang 442:1,2 (Jezus ga ons voor) 

      de kinderen komen terug 

 

Avondmaalsviering: inleidende woorden 
 
Zingen: Lied van de maand NLB 477 

 
Zingen tijdens de viering Opwekking 797 U roept ons samen als 
kerk van de Heer, 



__________________________________________________________________________________________ 
LB=nieuw Liedboek, LvdK=oud liedboek, PvN=Psalmen van Nu, ELB=Evangelische 
Liedbundel, AwN=Alles wordt Nieuw, TT=Tussentijds, Opw.= Opwekkingsbundel 

 

Voorbede 

 

Collecte voor: Outreach 

  

Zingen: Opwekking 670 Op Hem rust mijn geloof 

 

De zegen van de Heer; gezongen ‘Amen’ 
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