Zondag 25 september 2016
Liturgie morgendienst

Psalm 111
Psalm 139
Gezang 87
Gezang 334
Lied 136
Psalm 105
Schriftlz.
Lied 599
Gezang 303
Gezang 112

vers 1 en 5
vers 7 en 8
vers 1, 2 en 3
vers 1 en 4

OB
LvdK
LvdK
LvdK
OvK
vers 5
OB
Hand. 16: 11 – 15 HSV
OPW
vers 1 en 2
LvdK
vers 1
HG

Lied 136
OVK
God heeft jou gemaakt van top tot teen
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder
je bent nog zoveel mooier dan een
wereldwonder
Hij heeft je gevormd in je moeders buik
en na negen maanden kwam jij er uit
met alles er op en alles er aan
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat
gedaan
God heeft jou gemaakt van top tot teen!

Lied 599
OPW
Nog voordat je bestond
Kende Hij je naam
Hij zag je elk moment
En telde elke traan
Omdat Hij van je hield
Gaf Hij zijn eigen zoon
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt
En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed
Verander daar iets aan
Omdat Hij van je houd
Gaf Hij zijn eigen zoon
En nu is alles klaar wanner jij komt
Refrein:
Kom tot de Vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt
En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij z'n eigen zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Refrein 2x
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt
Gezang 112
vers 1
HG
Een naam is onze hope,
een grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in ene dope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

Liturgie middagdienst

Psalm 46
Gezang 179
Psalm 130
Schriftlz.

vers 1
vers 1
vers 2 en 4
Hand.16 : 11 - 15
Hebr. 12 : 18 - 29
Zondag 26
Verkondiging:

OB
LvdK
LvdK
HSV
HSV
HC

‘’Voel eens aan je voorhoofd!’’

Gezang 365 vers 1 en 2
Lied 203
Gezang 451 vers 1

LvdK
ELB
LvdK

Lied 203
ELB
1 Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die’t niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ’k zien.
2 Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.
3 Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
4 Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

