Zondag 15 juli 2018
Liturgie morgendienst
Gezang 802
vers 1 en 2
LvdK’13
Psalm 91
vers 1
OB
Lied 190
OTH
Schriftlezing Handelingen 13: 1 - 4 HSV
Handelingen 14: 25 -28 HSV
Lied 789
OPW
Verkondiging ‘Meewerken met de HEERE’
Gezang 303
vers 2 en 5
LvdK
Psalm 134
vers 3
OB
Lied 732 COLLECTE
OPW
Psalm 121
vers 1 en 4
OB
Lied
‘’O happy Day’’
Gezang 802
vers 1 en 2
LvdK’13
1. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
2 Door de wereld gaat een stoet
die bevrijd is door het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft. Refrein
Refrein

Lied 190
OTH
1. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is mijn 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.
2. '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,
één 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.
3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit 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.

4. Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samenbracht.
En op duizend wegen zendt U ons weer uit
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Lied 789
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

OPW

Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
Refrein
4x:
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
Refrein

Lied 732 (collecte)
OPW
Refrein:
Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw
koninkrijk,
dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.
Met open handen mag ik werken aan uw recht.
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.
Wij mogen bidden voor wie ziek is,
koken voor wie honger heeft,
steunen wie de kracht mist,
troosten wie gevangen leeft.
Jezus deed het ons voor:
de Vader geeft, wij geven door.
Refrein
Wij mogen zorgen voor wie arm is,
kleden wie geen kleren heeft,
helpen wie gevlucht is,
delen met wie niets meer heeft.
Jezus deed het ons voor:
de Vader geeft, wij geven door.
Refrein

Lied
‘’O happy Day’’
The greatest day in history
Death is beaten, You have rescued me
Sing it out, Jesus is alive
The empty cross, the empty grave
Life eternal, You have won the day
Shout it out, Jesus is alive
He's alive
Refrein
Oh, happy day, happy day
You washed my sin away
Oh, happy day, happy day
I'll never be the same
Forever I am changed
When I stand in that place
Free at last, meeting face to face
I am yours, Jesus, You are mine
Endless joy, perfect peace
Earthly pain finally will cease
Celebrate, Jesus is alive
He's alive
Refrein
Oh, what a glorious day
What a glorious way
That You have saved me
And oh, what a glorious day
What a glorious name
Refrein

Liturgie middagdienst
Psalm 118
vers 1 en 7
Gezang 44
vers 1 en 3
Psalm 119
vers 18 en 24
Schriftlezing Ezra 7 vers 1 t/m 10
Lied 464
Verkondiging
Psalm 139
vers 1, 3 en 5
Lied 672
Psalm 56
vers 5 en 6

OB
LvdK
LvdK
HSV
OPW
LvdK
OPW
OB

Lied 464
OPW
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Lied 672
Heerser over alle dingen
God van de oneindigheid
van Uw liefde wil ik zingen
buigen voor Uw majesteit
Eeuwen komen, eeuwen gaan
voor altijd blijft Uw trouw bestaan
Uw Naam weerklinkt door het heelal
'Die was en is en komen zal'
U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik
de natuur spreekt zonder woorden
vol verwondering luister ik
U schiep leven door Uw Woord
bracht het licht en duister voort
zelfs nu Uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt zij Uw heerlijkheid
In het lijden van dit leven
in een dal van duisternis
wilt U mij Uw liefde geven
en de vrede die ik mis
Leid mij aan Uw sterke hand
veilig naar de overkant
ik hoef geen gevaar te vrezen
als Uw huis mijn schuilplaats is
Eeuwen komen, eeuwen gaan
voor altijd blijft Uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal
'Die was en is en komen zal'

OPW

