Liturgie zondag 04-11-2018 09:30
Lied
Lied
Lied 230
Lied 501
Lied 439
Schriftlezing
Psalm 116
Verkondiging
Lied 482
Lied 100

Welkom, welkom
MLZ
Heer, onze Heer
MLZ
Heb de Here lief
OvK
Heer U kent mij
OTH’15
Door de kracht
OTH’15
Marcus 5, vers 21 t/m 43
vers 1, 6 en 8
LvdK
Face 2 Grace: Springlevend!
Dank U voor de wond’ren OTH’15
Sta’s even op als je
OvK

Marcel & Lydia Zimmer: Welkom, welkom
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!

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)

Kinderopwekking 230: Heb de Here lief
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)

Op Toonhoogte 501:
Heer U kent mij als geen ander
Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta
En U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga
Dat u mij zo heel goed kent Heer
daar snap ik dus echt niks van
’t is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan
Refrein:
Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen

We zingen: halleluja en prijzen de Heer (3x)
Hij is het waard
Door de kracht...
Als ik zing: halleluja, dan prijs ik de heer (3x)
Hij is het waard
Door de kracht... (2x)

Op Toonhoogte 482:
Dank U voor de wond'ren
Dank U voor de wond'ren die gebeuren.
Dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren
van Uw liefde voor een mens vertelt.
Refrein:
Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.
Dank U voor die duizend mooie dingen;
Dank U voor Uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.
(Refrein)
Dank U voor het zonlicht in de straten;
Dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht.
(Refrein)

Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan
Overal zult U mij leiden
U zult altijd naast mij staan
En u maakte heel mijn lichaam
Telde ook nog al mijn haar
Nee, dit kan ik ook niet vatten
Het is mij te wonderbaar
(Refrein)

Op Toonhoogte 439: Door de kracht
Door de kracht, door de kracht van de Heilige
Geest
Door de kracht, door de kracht van de God die
geneest
Die er is, die zal zijn en die is geweest
Vieren we feest met elkaar

Dank U voor het wonder in mijn leven;
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.
(Refrein)

Kinderopwekking 100: Sta eens even op
Sta ’s even op
als je Jezus liefhebt.
Sta ’s even op
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.
Geef elkaar de hand

als je Jezus liefhebt.
Geef elkaar de hand
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.
Draai ’s even rond
als je Jezus liefhebt.
Draai ’s even rond
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.

Liturgie zondag 04-11-2018 14:30
Psalm 146
Psalm 95
Schriftlezing
Psalm 5
Verkondiging
Psalm 71
Collectelied
Psalm 18
Lied 377

vers 1 en 4
OB
vers 1 en 3
LvdK
Ezra 8 vers 21 t/m 23 HSV
Ezra 8 vers 30 t/m 35 HSV
vers 3, 4 en 6
LvdK
Moed
vers 1 en 7
OB
Heer wijs mij Uw weg Opw
vers 4 en 14
LvdK
Wat de toekomst brenge moge

Spring ’s in de lucht
als je Jezus liefhebt.
Spring ’s in de lucht
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.

Opwekking 687: Heer, wijs mij uw weg
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer
aan.

Ga ’s even zitten
als je Jezus liefhebt.
Ga ’s even zitten
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

