
Liturgieën zondag 13 januari 2019
Morgendienst
Psalm 8 vers 1, 2 en 3 OB
Lied 123 ‘’Groot is uw trouw o Heer’’ OPW
Psalm 119 vers 1 en 2 LvdK
Schriftlezingen Jakobus 2 vers 14 t/m 26 HSV

Genesis 18 vers 17 t/m 19 HSV
Lied 334 ‘’Ik wil even bij U komen’’ OvK
Verkondiging “Vriend van God”
Psalm 46 vers 1 en 6 OB
Lied 733 ‘’Tienduizend redenen’’ OPW

Lied 123 ‘’Groot is uw trouw o Heer’’ OPW
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Lied 334 ‘’Ik wil even bij U komen’’ OvK
Ik wil even bij U komen, in de stilte, heel alleen.
Even uit de drukte, weg van iedereen.
U kent mijn gedachten, mijn zorgen, groot en klein.
Maar het mooiste is dat ik bij U mezelf mag zijn.

Refrein:
U bent mijn vriend, U laat me nooit alleen.
U bent mijn vriend, slaat uw armen om me heen.
Iedere dag van mijn leven, op de weg die ik zal gaan,
kan ik op U vertrouwen, U zult altijd naast me staan.

Ik wil even bij U komen, in de stilte, heel alleen.
Even uit de drukte, weg van iedereen.
Ik kniel aan uw voeten, met eerbied en ontzag
en vol dankbaarheid omdat ik bij U komen mag.

Refrein

Lied 733 ‘’Tienduizend redenen’’ OPW
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.

Refrein:
Loof 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.

Refrein

En 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



Middagdienst
Lied 774 ‘’Ik verlang naar Jezus’’ OPW
Lied 426 vers 1 en 2 LvdK
Schriftlezingen Mattheüs 15 vers 1 t/m 9 HSV

Efeziërs 6 vers 1-4 en 10-13 HSV
Zondag 39 HC

Psalm 103 vers 7 OB
Verkondiging ‘’Een veelbelovend gebod tussen

God en mensen’’
Psalm 31 vers 15 LvdK
Lied 426 vers 3 en 5 LvdK
Psalm 138 vers 4 en 1 OB

Lied 774 ‘’Ik verlang naar Jezus’’ OPW
Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,
met zijn bloed kocht Hij mij vrij.

Ik verlang naar Jezus;
o mijn ziel, verhef zijn naam.
Ooit droeg Hij de doornenkrans,
nu de overwinnaarskroon.

Refrein :
Hij verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor zijn naam!
Hij alleen verdient de hoogste eer;
Hij, die heerst in eeuwigheid.

Ik verlang naar Jezus;
alles zucht, tot aan die dag
dat de aarde vol zal zijn
van de glorie van uw naam.

Refrein 2 :
U verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.

U bent eindeloos mooi. )
U bent eindeloos mooi. )
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: ) 4x
Heer, U bent oneindig mooi. )

(Refrein 2)

U bent eindeloos mooi. )
U bent eindeloos mooi. )
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: ) 2x
Heer, U bent oneindig mooi. )

Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Heel mijn leven geef ik U;
Heer, laat dat mijn offer zijn.


