Zondag 9 september 2018
Liturgie morgendienst
Lied
Welkom, welkom
Oké4Kids
Lied
Wie in alles..
M&L
Lied 326
Votum & Groet
OvK
Lied 230
Heb de Heere lief
OvK
Schriftlezing 2 Samuël 9
BGT
Lied 149
Ja is Ja
OvK
Verkondiging ‘’Ik ben een Koningskind’’
Psalm 116
vers 1
LvdK
Lied
Meer gaan lijken
Oké4Kids
Lied 266
Diep van binnen blij
OvK
Gezang 456
vers 1 en 2
LvdK
Gezang 456
vers 3
LvdK
Welkom, welkom, welkom allemaal
Welkom, welkom, welkom iedereen
Doe je met ons mee?
We beginnen zo meteen
Welkom, welkom
fijn dat jij er bent
Zing gezellig mee
als jij het liedje kent
Maar eerst nog even dit voor we verder gaan
tellen we tot drie
en dan roep jij je naam
1, 2, 3 ...
Sorry maar helaas
dat ging nog niet zo goed
daar komt ‘ie nog een keer
nu weet je hoe het moet
1, 2, 3 ...
Welkom, welkom!

Wie in alles op de Heer vertrouwt
Refrein:
Wie in alles op de Heer vertrouwt
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd
die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan
zo stevig als wat, daar kun je van op aan
Zoals Jeruzalem door bergen wordt omgeven
zo is de Heer altijd om je heen
en ook al denk je soms: waar is Hij nou gebleven?
Hij laat je nooit, nee, nooit alleen!
Refrein
Ben je in heel je doen en laten altijd eerlijk
dan maak je God zo ontzettend blij
Hij geeft je vrede en geluk, is dat niet heerlijk?
Wie van Hem houdt, die zegent Hij!
Refrein

Lied 326 Votum&Groet
OvK
Here God, wij zijn hier samen,
maar voordat we verder gaan,
willen wij aan U belijden: Heilig is uw naam.
U schiep de hemel en de aarde,
altijd blijft uw trouw bestaan.
U laat nooit los wat U gemaakt heeft,
heilig is uw naam.
Refrein:
Wij zingen: God, wilt U ons helpen,
hier op dit moment, leren en ontdekken
hoe groot en goed U bent.
Wij hebben U nodig, nu en voor altijd.
Laat uw Geest ons leiden, tot in eeuwigheid.
God zegt: Ik geef jou genade.
Wat je ook hebt fout gedaan,
wil en zal Ik jou vergeven, heilig is mijn naam.
Ook geef Ik aan jou mijn vrede,
die je nergens anders vindt.
Ik bescherm je, heel je leven.
Ik hou van jou, mijn kind.
Refrein
God, wilt U ons helpen, hier op dit moment,
leren en ontdekken hoe groot en goed U bent.
Wij hebben U nodig, nu en voor altijd.
Laat uw Geest ons leiden, tot in eeuwigheid.

Lied 230
Heb de Heere lief
OvK
Er zijn wetten geschreven en regels bedacht
en elke keer komt er een bij.
Ze zijn er niet zomaar dus neem ze in acht,
ze zijn er voor jou en voor mij.
Bij rood moet je stoppen,bij groen ga je door.
Een brandweer met zwaailicht die mag altijd voor.
Maar de belangrijkste regel
en het grootste gebod
is niet door mensen geschreven
maar door de wijsheid van God.
Refrein:
Heb de Here lief met je hart ziel en verstand.
En je naaste als je zelf die zet je niet aan de kant.
Heb de Here lief met je hart ziel en verstand.
En je naaste als je zelf die zet je niet aan de kant.
Heb de Here lief.
Zou er nog honger en armoede zijn,
oorlog of zinloos geweld.
Als iedereen zich houdt aan dat ene gebod,
zich niet boven anderen stelt.
Dan was arm niet zo arm meer en rijk minder rijk,
maar door deze gedachte was ied'reen gelijk.
Want de belangrijkste regel
en het grootste gebod
is niet door mensen geschreven
maar door de wijsheid van God.
Refrein

Lied 149
Ja is Ja
Ja is ja, nee is nee
Beloofd, is beloofd
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft

)
)
)
)

OvK
2x

Hij is een God van liefde
Hij houdt heel veel van jou
Hij zal je nooit verlaten
want Hij is altijd trouw
Ook wij moeten dit leren
om altijd trouw te zijn
en doen wat we beloven
dat geldt voor groot en klein
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus
Refrein:
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus
ik wil meer en meer gaan lijken op Hem
ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus
ik wil meer gaan lijken op Hem
In alles wat ik ben en alles wat ik doe
wil ik zijn zoals Jezus dat wil
dus ook op elk moment en niet zo ‘af en toe'
want dat maakt een heel groot verschil
Refrein
ik wil graag dat de mensen Jezus in mij zien
omdat ik een getuige wil zijn al ben ik nog wat jong
nou en! en bovendien
is voor Jezus niemand te klein
Refrein

Toch merk ik telkens weer dat ik het zelf niet kan
daarom geeft God zijn Heilige Geest
Hij helpt mij meer en meer te leven naar Gods plan
zonder Hem was ik nergens geweest
Refrein
Lied 266
Diep van binnen blij
Soms als ik 's ochtends wakker wordt
of ik ben onderweg naar school,
besef ik weer: U houdt van mij.
Want elke dag die U mij geeft
is een fantastisch mooi cadeau
en dat gaat vaak aan mij voorbij.
Refrein:
U houdt zoveel van mij, o Heer,
en daarvoor dank ik U steeds weer.
Als ik bang of blij ben; U bent bij mij.
Iedere dag en elke nacht
beschermt U mij en houdt de wacht,
dat maakt mij diep van binnen blij.
Toch valt het ook niet altijd mee
wanneer er ziekte is of pijn
of een gemene pesterij.
Maar U draagt mij door alles heen
al lijkt het soms niet zo te zijn,
U gaat mij nooit, nee nooit voorbij.
Refrein

OvK

Liturgie middagdienst
Lied
U bent de God die roept Sela
Lied 369
Door Uw genade
Opw
Lied 779
Zoals je bent
Opw
Psalm 40
vers 3 en 7
LvdK
Schriftlezing Micha 6
HSV
Verkondiging Gods verdienmodel
Lied 722
Dat is genade
Opw
Lied 794
No longer slaves
Opw
Lied 808
Ik leef in U
Opw
Lied 106
Wij zullen gaan
OvK
Lied
U bent de God die roept Sela
U bent de God die roept,
mijn hart en leven zoekt,
die mij gevonden heeft;
het eeuwig leven geeft.
Als aan U toegewijd,
mijn hart en mond belijdt:
Ja, Jezus is mijn Heer;
dan kniel ik voor U neer.
Ik heb jou gekozen,
opgedragen om mijn weg te gaan.
In Mij blijvend vrucht te dragen,
ga dan in mijn Naam.
Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer.
Mijn Jezus, geef mij kracht,
als ik uw hulp verwacht;
voltooi in mij uw werk
en maak in zwakheid sterk.

Lied 779
Zoals je bent
Opw
Kom hier met je tranen,hoe verdwaald je ook bent:
je hart is gebroken maar je redding begint.
Hier is genade, kom hier en kniel neer:
geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt,
geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt.

Als U mijn wegen leidt,
in moeite en in strijd,
houd ik gelovig stand;
Heer, neem me bij de hand.
Blijf in mijn liefde, alle dagen;
in liefde voor elkaar.
Wat je de Vader ook wilt vragen,
vraag het in mijn Naam.

Refrein
Dus kom met je zorgen en schaam je niet meer,
al ben je gebroken, kijk naar je Heer.
Waar jij ook geweest bent, je kunt nog terug,
dus geef Hem je hart; kom met je pijn,
zoals je bent.

Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer. Belijden onze Heer,
Jezus onze Heer, Jezus, amen.
Lied 369
Door Uw genade
Door Uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in Uw nabijheid
en dankzij Uw Zoon.
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor Uw troon.
Nooit konden wij zonder zonde
voor u staan.
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon.
Door het bloed van het Lam.
Door Uw genade, Vader,
Mogen wij het binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
Maar door het bloed van het Lam.

Opw

Hier is hoop als je hoop zoekt,
verdwaald en vervreemd:
proef hier de genade, kom, eet met ons mee.
Rust is te vinden, al lijkt alles te veel:
geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt.
Refrein
Straks mag je weer juichen, dus stil maar, je weet:
geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt,
geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt.
Refrein

Lied 722
Dat is genade
Opw
Heer ik dank U voor wat U heeft gedaan
Ik kon niet doorgaan op eigen kracht
Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan
U spreekt mij vrij, want het is volbracht

Lied 794
No longer slaves
You unravel me with a melody.
You surround me with a song
of deliverance from my enemies,
‘till all my fears are gone.

Refrein:
Dat is genade! En wat ik de of laat
Uw liefde blijft bestaan
Uw liefde wordt niet minder of meer
Vastberaden geloof ik in uw naam
Zo blijf ik stevig staan
Want Jezus is mijn rots en mijn Heer
Genade!

Refrein:
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan
U bracht mij veilig in Uw gezin
U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan
U gaf mijn leven een nieuw begin
Refrein
God houdt van zondaars
Van wie ik ben en wat ik ooit zal zijn
Maakt mij een winnaar
En satans listen krijgen mij niet klein
Ik mag leven want Jezus kocht mij vrij
de borgsom werd met zijn bloed betaald
Jezus Christus die alles gaf voor mij
Geeft mij nu leven dat door zal gaan
Refrein

Opw

From my mother’s womb,
You have chosen me.
Love has called my name.
I’ve been born again, into Your family.
Your blood flows through my veins.
Refrein
You split the sea so I could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.
You rescued me so I could stand and sing:
I am a child of God.
You split the sea so I could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.
You rescued me so I could stand and sing:
I am a child of God. (3x)
Refrein

Lied 808
Ik leef in U
In de holte van Uw hand
draagt U mij, mijn leven lang.
Ook als de wereld mij benauwt,
hoop ik op U, die van mij houdt.

Opw

Ik ben meer dan vlees en bloed
en voor zoveel meer bedoeld.
Refrein:
U bent God, U bent die U bent.
U blaast mij Uw adem in.
Sta ik voor het heetste vuur, ik leef in U.
U bent sterk, zelfs al ben ik zwak;
U geeft kracht voor elke stap.
Sta ik voor het heetste vuur, ik weet:
Heer ik leef in U.
Heer, Uw stem klinkt in de nacht.
Sta ik op, dan juicht mijn hart!
Toen ik verdwaald was, vond U mij;
zelfs van de dood maakt U mij vrij!
Refrein
Ik leef niet langer voor mijzelf,
maar Christus leeft nu in mij,
Christus leeft nu in mij.
Mijn Heer, voor eeuwig; U verdient
alle eer en glorie, alle eer en glorie!

)
)
) 2x
)
)

Lied 106
Wij zullen gaan
OvK
Toen Jezus t’rug ging naar de hemel
toen gaf Hij ons een opdracht mee
om in de wereld te vertellen
het Goede Nieuws aan iedereen
want alle mensen moeten weten
dat Hij voor hen gestorven is
en dat ze eeuwig kunnen leven
als ze geloven dat ook Hij hun Redder is
Refrein
Wij zullen gaan
om de wereld te vertellen
dat Jezus leeft
en van alle mensen houdt
wij zullen gaan
om van Jezus te getuigen
zo wordt door ons heen
Gods koninkrijk gebouwd
Als je dan hoort van veel ellende
van oorlog, honger en verdriet
denk niet: ’Nou dit is nu het einde’
want zover is het nu nog niet
eerst moeten alle mensen weten
wat Jezus voor hen heeft gedaan
zodat ook zij nog kunnen kiezen
om Hem te volgen en om ook zijn weg te gaan
Refrein

Als Jezus t’rug komt uit de hemel
komt Hij met majesteit en eer
en dan zal iedereen zich buigen
en zeggen: ’Jezus is de Heer!’
en wie het nooit wilde geloven
die heeft dan nu de grootste pech
wie dacht: ’Ik kan mezelf wel redden’
die is een grote dwaas, want Jezus is de weg!
Refrein

