Liturgie morgendienst
Psalm 122
vers 1
OB
Psalm 66
vers 1 en 3
LvdK
Psalm 32
vers 1 en 3
OB
Schriftlezing Lucas 10 vers 29 t/m 37
HSV
2 Petrus 3 vers 13 t/m 18
HSV
Lied 567
‘’Zoals klei in de hand…’’
OTH
Verkondiging ‘’Toevallig – Genade!’’
Gezang 340b Geloofsbelijdenis
LvdK ’13
Lied 281
‘’Als een hert’’
OPW
Gezang 358
vers 1 en 5 ; 6
LvdK
Lied 705
‘’Aan de maaltijd wordt het stil’’OPW
Gezang 21
vers 3 en 7
LvdK
Lied 567
‘’Zoals klei in de hand…’’
Refrein:
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer
Kneed mij, Here God
Ook als het soms wel eens pijn doet
Kneed mij, Here God
U weet precies hoe ik zijn moet
Refrein
Kneed mij, Here God
'k Wil mij opnieuw aan U geven
Kneed mij, Here God
U maakt iets moois van mijn leven
Refrein

OTH

Gezang 340b Geloofsbelijdenis
LvdK ’13
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;
ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.
Amen
Lied 281
‘’Als een hert’’
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

OPW

Lied 705 ‘’Aan de maaltijd wordt het stil’’ OPW
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen
Refrein:
Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen
Refrein

Liturgie middagdienst
Psalm 65
vers 1
Psalm 62
vers 1 en 4
Schriftlezing Psalm 62
Psalm 42
1 en 7
Verkondiging ‘’Stil graag’’
Gezang 427
vers 1 en 2
Psalm 116
1, 2 en 3
Lied 133
1, 3 en 5
Lied 133
1, 3 en 5
1 Hij die rustig en stil
zich steeds voegt naar Gods wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft,
die slechts hoort naar Zijn stem,
zich geheel geeft aan Hem,
smaakt een vreugde die nimmer verdooft.
Refrein
Zie slechts op Hem,
volg gehoorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen.
Altijd ziende op Hem.
3 Wordt u moeite en strijd
door de mensen bereid:
zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed!
Hij draagt u, ook uw kruis,
brengt straks veilig u thuis,
zorgt dat alles hier meewerkt ten goed'.
Refrein

OB
OB
HSV
LvdK
LvdK
OB
JdH
JdH

5 O, hoe groot is 't genot,
als men wandelt met God,
hier door 't leven gaat, eerlijk oprecht,
als in droefheid of vreugd,
men in Hem zich verheugt,
en zijn al op 't altaar heeft gelegd.
Refrein

Liturgie avonddienst
Psalm 66
vers 1
Schriftlezing Lucas 10 vers 29 t/m 37
2 Petrus 3 vers 13 t/m 18
Psalm 116
vers 1, 2 en 3
Verkondiging ‘’Groeien in Genade is
groeien in Vreugde!’’
Lied 281
‘’Als een hert’’
Gezang 358
vers 1, 5 ; 6
Gezang 21
vers 1

LvdK
HSV
HSV
LvdK

OPW
LvdK
LvdK

