Liturgie zondag 24 november
Eeuwigheidszondag
Thema: Mag ik dan bij U?

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt
Organist: Tijn Bouw
Met muzikale medewerking van Stephan en
Linda Havelaar

Welkom en mededelingen-ouderling van dienst
Lied 280 De vreugde voert ons naar dit huis: 2, 3 en 4
Bemoediging en groet
Psalm 71 Heer, laat mij schuilen in uw hoede: 1 en 2
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 967 Zonne der gerechtigheid: 5, 6 en 7
Kindermoment
Inleiding thema
Gebed
Lezing: psalm 46
1

Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van De jonge
vrouwen. Een lied.
2

God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
3
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.
4
Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven. sela
5
Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,
de heilige woning van de Allerhoogste.
6
Met God in haar midden stort zij niet in,
vroeg in de morgen komt God haar te hulp.
7
Volken roeren zich, rijken storten ineen,
zijn donderstem klinkt – de aarde siddert.
8
De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob. sela
9
Kom en zie wat de HEER heeft gedaan,
verbijsterend is wat hij op aarde verricht:
10
wereldwijd bant hij oorlogen uit,

bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij,
wagens verbrandt hij in het vuur.
11
‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’
12
De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob.

Opwekking 176 U bent mijn schuilplaats, Heer
U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.
Gedicht: Moed- Anton Ent
U bent mijn schuilplaats zing ik en ik schuil.
Toverkunst van de illusie, muziek
genade van het woord. Maar de moed
om niet te schuilen, op te staan en tegen
de wind in over de zandvlakte
richting einder te gaan, waarom daag
die mij uit en plaagt mij het verwijt
een lafaard te zijn als ik mij berg
in de schoot van uw woord?
Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht: 1 en 2
Overweging
Lied 91 a Wie in de schaduw Gods mag wonen
kinderen komen terug

Inleiding
Kyrie van Sela- door Stephan en Linda Havelaar
Gedenken van gemeenteleden afgewisseld met lied 139d
Heel het duister is vol van luister
Gebeden
Collecte
Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
4 stemmig amen

