Liturgie morgendienst – 6 november 2016
Lied 108
’’Kom op het feest’’
OvK
Psalm 146
vers 1 en 3
OB
Lied 65 ’’In een scheepje over zee’’
OvK
Schriftlezing Matth. 8 vers 23 t/m 27BGT
Lied 112
’’Hé luister mee’’
OvK
Lied 40 ’’Je hoeft niet bang te zijn’’
OvK
Lied 86 ’’Ik ben veilig in Jezus’ armen’’ OvK
Gezang 456
vers 1 en 2
LvdK
Gezang 456
vers 3
LvdK

Lied 108
OvK
Refrein:
Spring in de lucht zo hoog als je kunt
en dans van plezier wat je dansen kunt.
Vandaag is het feest,wees vrolijk en blij,
want God is zo goed voor jou en voor mij.
Hij is al zoveel jaren
een trouwe hulp geweest.
Kom, laten wij Hem prijzen
en danken op dit feest.
Refrein
Hij was al zoveel keren
een redder uit de nood.
We willen Hem vereren
en zingen: ‘U bent groot!'
Refrein

Hij is al zolang bij ons,
Hij is het die ons ziet.
Hij zal steeds voor ons zorgen,
nee, Hij verlaat ons niet.

Lied 112
OvK
Refrein:
He luister mee naar een nieuw verhaal
Een nieuw verhaal uit het boek van God
He luister mee naar een nieuw verhaal
Een nieuw verhaal uit het boek van God

Refrein
Lied 65 OvK
In een scheepje over zee
Vaar je mee, vaar je mee
In een scheepje over zee
Vaar je mee
Oei daar komt een wilde storm
't Is enorm, 't is enorm
Oei daar komt een wilde storm
't Is enorm
Maar ook Jezus is aan boord
Met Zijn woord, met Zijn woord
Maar ook Jezus is aan boord
Met Zijn woord
En precies zoals Hij wil
Wordt het stil, wordt het stil
En precies zoals Hij wil
Wordt het stil

Net zoals je elke dag je boterhammen eet
En je dat toch zeker niet een dag of drie
vergeet
Zo is het met het lezen van het boek van onze
Heer
Je kunt er veel van leren en ze groeien telkens
weer
Refrein
Lied 40
OvK
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Lied 86
OvK
Refrein:
Ik ben veilig in Jezus armen
veilig ben ik bij hem
ik ben veilig in Jezus armen
er is nergens een plek
waar ik zo veilig ben
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet
is het soms net alsof niemand me ziet
net of er niemand meer is die me mist
dan mag ik weten dat Jezus er is
Refrein
Als ik door andere soms word gepest
zeggen ze nee jij hoort niet bij de rest
dan ben ik blij dat ik Jezus ken
hij is mijn vriend en ik hoor bij hem
Refrein
Jij bent veilig in Jezus armen
veilig ben jij bij hem
jij bent veilig in Jezus armen
er is nergens een plek
waar jij zo veilig bent...

Collectelied (181 OvK)
Beetje bij beetje
van jou en van mij.
Beetje bij beetje,
zo geven wij blij.
Beetje bij beetje,
wij geven ons deel.
Beetje bij beetje
en zo wordt het veel.
Alles bij alles,
nu wordt het nog meer.
Alles bij alles
voor God, onze Heer. (2x)

Liturgie middagdienst
Psalm 33
vers 1 en 10
Psalm 62
vers 4 en 5
Schriftlez.
Lucas 5: 17-32
Lied 428
Gezang 975
vers 1 t/m 4
Lied 150
vers 1 t/m 4

OB
NB
HSV
OPW
LvdK’13
OTH

Opwekking 428
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.
Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Gezang 975
vers 1 t/m 4 LvdK
Jezus roept hier mensen samen
die in woord gebed en lied
Gods aanwezigheid be-amen;
geen belofte gaat teniet
Prijs nu God die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.
Jezus roept ons te belijden,
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus' glorie
is op aarde neergedaald.
Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen –
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.
Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam

deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heil’g zondaars,
wees te gast bij God, de Heer.
Lied 150
vers 1 t/m 4 OTH
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik
sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij
leidt
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij,
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de
maagd,
eeuw’ge zoon van God, die mens werd zoals
wij.
U Die stierf uit liefde, leeft nu onder ons,
een met God de vader en verenigd met Uw
volk,
tot de dag gekomen is van Uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik
bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn
hart.
En niets in die leven zal ons scheiden, Heer ,
zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij
nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
en in Uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U,
Jezus, de verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefde’ en
kracht,
U Die via duizend wegen ons hier samen
bracht
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

