Liturgie zondag 11 juni 2017
Morgendienst
Psalm 145
vers 1 en 6
LvdK
Psalm 95
vers 1 en 4
OB
Psalm 119
vers 4
LvdK
Gezang 291
vers 2
LvdK
Schriftlezing Hooglied 2 vers 8 t/m 17HSV
Gezang 14
vers 1 en 4
LvdK
Verkondiging ‘’De lokroep van de Bruidegom’’
Gezang 75
vers 2 en 11
LvdK
Lied 249
OPW
Collectelied – Vaste rots van mijn behoud
1. Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.
2. Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik om mijn zonden ween,
kunnen redden, Gij alleen.
3. Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr’ of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet!

4. Eenmaal als de stonde slaat
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d’aardse woon’
opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.
Lied 249
OPW
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan;
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Refrein

Middagdienst
Psalm 8
Lied 623
Psalm 98
Lied 354
Psalm 134
Lied 733
Schriftlezing
Verkondiging
Lied 413
Gezang 460
Lied

vers 1 en 3
LvdK
Laat het huis gevuld zijnOpw
vers 2
OB
Glorie aan God
Opw
vers 3
OB
Tienduizend redenen Opw
Johannes 15:17 - 16:4 HSV
Johannes 16:26 - 16:28 HSV
The best Quote
ELB
vers 1 en 2
LvdK
Gebed om Zegen
Sela

Lied 623
Laat het huis gevuld zijnOpw
Laat het huis gevuld zijn met wierrook van
aanbidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn
geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van
eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur
Want ik wil komen met mijn geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon
Laat mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen

Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn
linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid
en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van
Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon
Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel waar U
woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen
Heer wij roepen tot U
Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid
En leg het diep in ons hart
Heer wees welkom met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
wil het maken tot een tempel waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen

Lied 354
Glorie aan God
Glorie aan God. (4x)

Opw

1. Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God. (4x)
2. Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij's verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God. (4x)

3. Heersen met Hem op de troon
en zijn stem, spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Lied 733
Tienduizend redenen Opw
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag
overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Glorie aan God. (4x)

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam.

Refrein
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein

Lied 413
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refrein
Koor. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
2. Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.
3. Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zand-woestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.
4. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.

ELB

Lied
Gebed om Zegen
Sela
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet
voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom
tot mij
als de Bron van leven, die ontspringt, diep in
mij
Breng een stroom van zegen, waarin U zelf
steeds mooier wordt voor mij.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen; hier in de
woestijn.
Wachtend op uw milde regen, om zelf een
bron te zijn.
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend
nabij.
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron
van zegen zijn.

Vader, maak ons tot een zegen; hier in de
woestijn.
Wachtend op uw milde regen, om zelf een
bron te zijn.
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend
nabij.
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron
van zegen zijn.
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend
nabij.
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron
van zegen zijn.

