9.30 uur, zondag 12 april 2015, CGK Onstwedde

Welkom en mededelingen door ouderling
Samenzang: Psalmboek 136 vers 1, 3, 11 en 13 nb
Persoonlijk gebed (staande)
Onze hulp en groet van God (staande)
Samenzang: Psalmboek 86 vers 2 en 4 nb
Geboden
Samenzang: Lied 437 vers 1, 2 en 3 Liedboek voor de Kerken
Gebed
Bijbellezing: Lukas 15 vers 1 - 10 HSV
Samenzang: Psalmboek 25 vers 3 en 4 ob
Thema: Opsporing verzocht
Verkondiging
Samenzang: Lied 436 vers 1, 2, 3 en 6 Liedboek voor de Kerken
Gebed
Collecten (Zingen tijdens de collecte)
Evangelische Liedbundel 191
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart;
Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len, zingend van liefd' en vreê,
Ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart;

Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.
Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg,
Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg,
Vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht;
Nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg,
Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg.
Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt,
En 't oog aan gindse kusten uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.
Jezus is de goede Herder
Elly en Rikkert
Evangelische Liedbundel 452
Jezus is de goede Herder. Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal.
als je 's avonds niet kunt slapen, als je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes, die de Heer bij name kent.
Jezus is de goede Herder. Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal.
En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder, Hij vergeet zijn schaapjes niet.
Slotzang: Psalm 146 vers 1, 3 en 5 ob (staande)
De zegen van God

Middagdienst 14.30 uur, zondag 12 april 2015 CGK Onstwedde
Leerdienst over de opstanding
Orgelspel
Mededelingen en welkom
Voorzang: Psalmboek 100 vers 1, 2, 3 en 4 ob
Stilgebed, Votum en Groet (staand)
Samenzang: Psalm 65 vers 2 en 3 nb
Gebed
Schriftlezing:

Efese 2 vers 1 – 10 HSV

Samenzang: Psalm 118 vers 8 en 9 nb
Lezing: Zondag 17 HC
Samenzang: Lied 222 vers 1, 2 en 3 Liedboek voor de Kerken
Verkondiging: ‘De betekenis van Christus’ opstanding voor ons’
Samenzang: Lied 217 vers 1, 2 en 3 Liedboek
Dankgebed
Collecte
Samenzang: Psalmboek 56 vers 5 en 6 ob
Geloofsbelijdenis (staand)
Slotlied: Lied 109 vers 1 en 4 Liedboek voor de Kerken (staand)
De zegen (staand)

