Liturgie zondag 07-10-2018 09:30
Lied 733
Psalm 43
Psalm 51
Psalm 119
Schriftlezing
Lied
Verkondiging
Psalm 138
Lied 354

Tienduizend redenen Opw
vers 3 en 4
OB
vers 1 en 2
LvdK
vers 4
LvdK
Johannes 14, vers 1 t/m 14
Heer, onze Heer
MLZ
De HEERE is WAARHEID
vers 3 en 4
OB
Glorie aan God
Opw

Opwekking 733: Tienduizend redenen
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.
-RefreinLoof 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.
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.

Marcel en Lydia Zimmer:
Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam
Heer, onze Heer
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde
Heer, onze Heer
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde (2x)
Zie ik de hemel
het werk van uw hand
zon, maan en sterren
door U daar geplant
de hele aarde
en alles wat leeft
het is echt ongelofelijk
dat u dit aan ons geeft
Heer, onze Heer…
Wie ben ik Heer
dat U zelfs aan mij denkt
en mij uw aandacht
en liefde steeds schenkt
U geeft mij alles
ik kom niets tekort
en daarom dank ik U steeds weer
U bent de grootste God
Heer, onze Heer… (2x)

-RefreinEn 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 2xVerheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
-Refrein 2xVerheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Opwekking 354: Glorie aan God
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!
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!
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!
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Gezang 380
Psalm 146
Schriftlezing
Lied 717
Verkondiging
Psalm 91
Psalm 66
Gezang 340b

vers 2 en 4
LvdK
vers 1, 3 en 4
OB
Genesis 28, vers 10 t/m 22
Stil mijn ziel, wees stil Opw
vers 1, 5 en 7
vers 4 en 5
Geloofsbelijdenis

LvdK
LvdK
LvdK’13

Opwekking 717: Stil mijn ziel, wees stil
Stil mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
God U bent mijn God
Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht, wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
-2xGod U bent mijn God
Ik rust in U alleen

