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‘’Dolenthousiast over Gods
genade’’

Zondag 31
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Gezang 168

vers 1, 5 en 6
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Verkondiging

‘’Niet sterk en toch krachtig’’

Psalm 118

vers 9 en 10

LvdK
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vers 14
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Psalm 103

vers 3 en 7
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vers 1 en 2
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Lied 448
OTH
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp,
uw Woord is een licht,
uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Lied 30
vers 1, 3 en 5
1. De Eerste en de Laatste spreekt,
die dood geweest is, maar die leeft:
O, kerk van elke plaats en tijd,
Ik weet dat gij verdrukking lijdt.

SB

Lied 523
vers 1 en 3
JdH
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart;
Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van
smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len, zingend van liefd'
en vreê,
Ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart;
Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van
smart.

Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierft
voor mij!
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister
vliedt,
En 't oog aan gindse kusten uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierft
voor mij!
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.

3. Straks wordt gij op de proef gesteld.
Vrees niet voor satans bruut geweld.
Houd aan Mij vast in druk en strijd:
uw lijden duurt een korte tijd.
5. Hoor wat de Geest u, kerk, belooft:
verhef uw hart, richt op uw hoofd,
wie in geloof hier triumfeert,
wordt door geen eeuwge dood gedeerd.



Lied 167
Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

OPW

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van god is niet te keren
Omdat hij er over waakt
En de geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt
Prijs de Heer
De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser,
middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

