Liturgie morgendienst
zondag 28 juni 2015
Psalm 92
Gezang 457
Psalm 32
Schriftlezing
Gezang 44
Verkondiging
Psalm 33
Psalm 56

vers 1 en 2
OB
vers 1, 3 en 4
LvdK
vers 1 en 3
NB
Genesis 18
HSV
vers 1, 2 en 3
LvdK
Zou de Rechter van de hele
aarde geen recht doen?
vers 1 en 2
NB
vers 5 en 6
OB

Opwekking 733 - Tienduizend redenen

Opwekking 599 - Nog voordat je bestond

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt

-RefreinLoof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Liturgie middagdienst
zondag 28 juni 2015
Psalm 89
Psalm 90
Opwekking 733
Opwekking 599
Psalm 105
OTH 380
Psalm 105
Opw Kinderen 77
Schriftlezing
Psalm 139
Verkondiging
Psalm 68
Gezang 293

vers 1
OB
vers 1 en 8
LvdK
Tienduizend redenen
Nog voordat je bestond
vers 1
OB
Laat de kinderen tot Mij komen
vers 5
OB
God kent jou vanaf het begin
Lucas 18 vers 15 t/m 17 HSV
vers 7
NB
Laat de kinderen tot Mij komen!
vers 10
OB
vers 1 en 3
LvdK

-RefreinEn op die dag, als mijn kracht
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
-Refrein 2xVerheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
-Refrein 2xVerheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt
-RefreinKom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend
de liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar
wanneer jij komt
En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
want niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
gaf Hij zijn eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt
-Refrein 2x-

De liefde die hij geeft,
De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Op Toonhoogte 380 Laat de kinderen tot Mij komen
Laat de kinderen tot Mij komen,
alle alle kinderen.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag hen hinderen,
want de poorten van Mijn Rijk
staan voor kinderen open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.
Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houd ze toch niet tegen,
want de poorten van Mijn Rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.

Opwekking voor Kinderen 77 God kent jou vanaf het begin
-RefreinGod kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet
en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij

