Liturgie zondag 22 juli 2018

Voorganger: Ds Margriet van de Bunt
Organist: Cor van Kooten
thema: levensliederen

Voor de dienst: True colors- Phil Collins
https://www.youtube.com/watch?v=slVOIiyC6yA
Welkom en mededelingen-ouderling van dienst
We zingen 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
Bemoediging en groet
We zingen:
Psalm 84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer: 1
Psalm 42 Evenals een moede hinde: 5
Inleiding thema
We zingen:
Lied 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen: 1
Lied 894 Wanneer ik zoek naar woorden: 4
Opwekking 488: Kracht van Uw liefde
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en
twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde
RefreinHoud mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht
van Uw liefde.
Gebed
We zingen:
Psalm 100 Juich Gode toe, bazuin en zing: 2
U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Kindermoment
Kinderopwekking 68: diep, diep diep als de zee
Lezingen;
Hooglied 6:1-7
Klaagliederen 1: 1-4
We zingen
Lied 978 Aan U behoort, o Heer der heren: 4

Opwekking 277 Machtig God
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Opwekking 733 10 000 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.
Overweging: Liederen van leven in de Bijbel
We zingen:
Opwekking 806
Er ligt hoop in onze tranen,
er ligt kracht in ons verdriet.
U ontmoet ons als een Vader
en doet onze angst teniet.
U bent werkzaam als wij wachten.
U heiligt ons steeds meer.
Boven al onze gedachten
leert U ons vertrouwen, Heer.
Welk een vriend is onze Jezus
Welk een vriend is onze Jezus
die onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ‘t al niet brengen
in ‘t gebed tot onze Heer.
Johan de heer 41 De nacht vlood heen
De nacht vlood heen, 't is helder dag
Er is blijdschap in mijn ziel
Mijn vrees is weg, Gods vree woont daar
Er is vreugde in mijn ziel
Er is vreugde, hemelvreugde,
hemelvreugde hier op aard'
Te weten: Jezus mint ook mij
Is mij meer dan alles waard
Gebeden
Collecte- kinderen komen terug
Tijdens de collecte: Lijken op U, Martin Brand
https://www.youtube.com/watch?v=mgCekvOBX0U
We zingen:
Voorwaarts Christenstrijders
Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor.
Met Zijn heil'ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.
Weest voor Zijn bevelen, wat u dreigt, nooit doof.
Toont, hoe bang 't u worde, in Zijn woord geloof.
Refrein:
Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor;
met Zijn heil'ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.
Evangelische liedbundel 212, Opwekking 249
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder

in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Lied 913 Wat de toekomst brenge moge: 4
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
Zegen
gezongen Amen

