Liturgie 24 juli 2016 09:30 uur

Psalm 1
Psalm 95
Lied 51
Schriftlezing
Gezang 78
Verkondiging
Gezang 78
Collectelied
Gezang 456
Gezang 456

vers 1 en 2
LvdK
vers 1 en 4
OB
Dit is Mijn gebod
Opw
Joh. 15 vers 1 t/m 17 HSV
vers 1 en 2
LvdK
“Vruchtdragen”
vers 3 en 4
LvdK
Welk een Vriend is onze Jezus
vers 1 en 2
LvdK
vers 3
LvdK

Lied 51
Dit is Mijn gebod
OPW
Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
En uw blijdschap wordt vervuld
Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
En uw blijdschap wordt vervuld
En uw blijdschap wordt vervuld
En uw blijdschap wordt vervuld
Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
En uw blijdschap wordt vervuld

Lied 150
JdH
1 Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.

2 Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ’t, die ons schraagt.

3 Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Liturgie 24 juli 2016 14:30 uur

Psalm144
Psalm 144
Schriftlezing:
Psalm 112
Verkondiging
Lied 601
Gezang 21
Gezang 341

vers 1
LvdK
vers 6
LvdK
Gen. 16 vers 1 t/m 16 HSV
vers 1, 2 en 3
LvdK

vers 3, 6 en 7
vers 2

OPW
LvdK
LvdK

Lied 601
OPW
Deel door ons uw liefde uit
aan wie honger heeft en pijn.
Laat ons waar verdeeldheid is
uw vredestichters zijn.
Ons verlangen is alleen,
Heer, maak ons hart bereid,
dat door heel ons leven heen
uw liefde wordt verspreid.
Deel door mij uw liefde uit,
aan een medemens die lijdt.
Leer mij meer vervuld te zijn
met uw bewogenheid.
Mijn verlangen is alleen,
Heer, maak mijn hart bereid,
dat door heel mijn leven heen
uw liefde wordt verspreid.
Openbaar uw koninkrijk
aan wie zoekt, aan arm en rijk.
Giet een stroom van liefde uit,
dat in ons en door ons, o Jezus,
uw liefde wordt verspreid.(2x)
Deel ons door uw liefde uit
tot de einden van de aard'.
Dat zich waar de dood nu heerst
nieuw leven openbaart.
Maak ons als uw werkers klaar
en sterk ons in de strijd,
tot wij mogen oogsten waar
uw liefde wordt verspreid.

Openbaar uw koninkrijk
aan wie zoekt, aan arm en rijk.
Giet een stroom van liefde uit,
dat in ons en door ons, o Jezus,
uw liefde wordt verspreid.(6x)
Deel door ons uw liefde uit,
maak ons hart bereid.
Deel door ons uw liefde uit,
ja wij zijn bereid.
Deel door mij uw liefde uit
ja ik ben bereid.
Uw liefde wordt verspreid.
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