Liturgie en liederenblad zondag 11 december 2016 middagdienst
• Psalm 111 vers 1 en 2 (Liedboek voor de Kerken)
• Gezang 120 vers 1 en 4 (Liedboek voor de Kerken)
• Schriftlezing: Lucas 1 vers 46 t/m 56 (Herziene Statenvertaling)
• Psalm 75 vers 1 (Oude Berijming)
• Verkondiging: ‘Vol zijn van Jezus’
• Lied 960 vers 1, 2, 3, 5 en 6 (Johannes de Heer)
1. Roept uit aan alle stranden,
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het Evangelie woord.

5. De treurenden vergeten
hun leed en droefenis,
en al wat arm is, weten
dat daar een Heiland is!

2. Roept uit de Heer de heren
als aller volken Vriend!
De volken moeten leren
wat tot hun vrede dient.

6. Roept uit aan alle stranden,
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het Evangeliewoord.

3. Verbreek de wrede altaren
en bouwt des Heren huis!
De wereld moet zich scharen,
zich scharen om Zijn kruis!

• Gezang 2 vers 1, 2 en 3 (Enige Gezangen)
1. Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den Heer',
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.

3. Hoe heilig is Zijn Naam!
Laat volk bij volk te zaam
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.

2. Want ziet, om 's Heeren daan,
Zal elk geslacht voortaan
Alom mij zalig spreken;
Wijl God, na ramp en leed,
Mij grote dingen deed
Nu is Zijn macht gebleken.

• ‘k Zal Uw liefde immer loven (mel. JdH 287)
'k Zal Uw liefde immer loven,
U daald' van de hemel af.
Vaders hand, vol mededogen,
die ons liefderijk omgaf.
Ja, het hemels licht gaat gloren,
van de nieuwe dageraad.
Heel de schepping wordt herboren,
dank Heer voor Uw liefdedaad.

Dank Heer voor dit nieuwe leven,
voor Uw liefde eindloos teer,
voor Uw liefdeskus gegeven,
mijn lied bent U waard o Heer.
Ja het zonlicht moge dalen,
't lichaam zelfs tot stof vergaan,
eeuwig zal Gods liefde stralen,
nooit de zon meer ondergaan.

