Liturgie voor de MORGENDIENST (9.30 uur)
Gezang 479
Lied 59
Psalm 119
Psalm 19
Schriftlezing
Lied 401
Verkondiging
Psalm 113
Psalm 148

vers 1, 3 en 4
LvdK
Mogen de woorden… Opw
vers 2 en 3
LvdK
vers 1 en 4
OB
Leviticus 23: 39 t/m 43 HSV
Psalm 19
HSV
God die alles maakte OTH
Hoe zullen wij de Here ontmoeten?!
vers 1 en 2
LvdK
vers 1 en 6
LvdK

God die alles maakte,
de maan en sterrenrij.
Als duist’re wolken komen,
zorgt steeds voor mij.

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,
En engelen zingen voortdurend Zijn lof;
O, mochten wij allen om Jezus eens staan,
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus! Jezus! Uw naam zij d'eer!
Want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Liturgie voor de MIDDAGDIENST (14.30 uur)

Opwekking 420 Geen andere naam

Psalm 138
Psalm 138
Gezang 446
Schriftlezing

LvdK
LvdK
LvdK
HSV
HSV
HC
JdH

Refrein:
Geen andere naam dan de naam van Jezus,
geen andere naam dan de naam van de Heer.
Geen andere naam dan de naam van Jezus
is waard te ontvangen
de glorie en ere, de kracht
en de lof in eeuwigheid.

OB
LvdK
Opw

Zijn naam is verheven
boven heel de aard'.
Zijn naam is hoger dan de hemel.
Zijn naam is verheven
boven heel de aard'.
Geef glorie en eer Hem
en prijs nu zijn naam.

Opwekking 59 Mogen de woorden van mijn mond
Mogen de woorden van mijn mond
En de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn.
Mogen de woorden van mijn mond
En de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn.

Lied 33
Verkondiging
Psalm 98
Gezang 445
Lied 420

vers 1 en 2
vers 3 en 4
vers 1, 3, 4 en 6
Mattheus 1: 18 – 21
Handelingen 4: 8 – 13
Zondag 11
vers 1, 2 en 3
JEZUS ALLÉÉN
vers 1 en 2
vers 1 en 2
Geen andere Naam

Johannes de Heer 33 Daar ruist langs de wolken
O, Here, mijn Rots en mijn Verlosser.
Mogen de woorden van mijn mond
En de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn.

Op Toonhoogte 401 God die alles maakte
God die alles maakte,
de lucht en ’t zonlicht blijf.
De hemel, zee en aarde,
zorgt ook voor mij.
God die ’t gras gemaakt heeft,
de bloempjes in de wei.
De bomen, vruchten, vogels,
zorgt ook voor mij.

Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam,
Die hemel en aarde verenigt te zaâm,
Geen naam is er zoeter En beter voor 't hart;
Hij balsemt de wonden en heel alle smart.
Kent gij, kent gij die naam nog niet'
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied
Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
Want Hij kwam om zalig te maken op aard.
Zo lief had Hij zondaars dat Hij voor hen stierf,
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
Die om ons te redden de Hemel verliet.

Refrein:
Geen andere naam dan de naam van Jezus,
geen andere naam dan de naam van de Heer.
Geen andere naam dan de naam van Jezus
is waard te ontvangen
de glorie en ere, de kracht
en de lof in eeuwigheid.

