Liturgie zondag 8 augustus 2021 Biddinghuizen
Voor de dienst ‘Bless the Lord / Loof de koning heel mijn wezen’ (naar psalm
103) https://www.youtube.com/watch?v=SlGsswHjyhY
Welkom
Intochtslied ‘Waar twee of drie’
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/waar-twee-of-drie-1/

Bemoediging en groet
Gebed voor verdriet
Lied van dankbaarheid ‘Licht van het begin’ door Kinga Bán
https://www.youtube.com/watch?v=EE1e99xipuk
Gebed om Gods Geest
Kindermoment
Lezing Psalm 63 – door lector
Overdenking
Jésus le Christ – https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I&t=85s
Frans: Jésus le Christ, lumière intérieure. Ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ,
lumière intérieure. Donne moi d’accueillir ton amour.
Nederlands: Jezus, U bent het licht in ons leven. Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven. Open mij, voor uw liefde, O Heer.

Dankgebed en voorbeden en Onze Vader
Slotlied Genade zo oneindig groot https://www.youtube.com/watch?v=veOwKXUAZg
Zegen
Na de dienst ‘Toekomst vol van hoop’
https://www.youtube.com/watch?v=LZ4zZveKZNM

Psalm 63 NBV
Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was.
2

God, u bent mijn God, u zoek ik,
naar u smacht mijn ziel,
naar u hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.
3
In het heiligdom heb ik u gezien,
uw macht en majesteit aanschouwd.
4
Uw liefde is meer dan het leven,
mijn lippen zingen uw lof.
5
U wil ik prijzen, mijn leven lang,
roepend uw naam, de handen geheven.
6
Dan wordt mijn ziel verzadigd
met uw overvloed,
jubel ligt op mijn lippen,
mijn mond zal u loven.
7
Liggend op mijn bed denk ik aan u,
wakend in de nacht prevel ik uw naam.
8
U bent altijd mijn hulp geweest,
ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
9
Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel,
uw rechterhand houdt mij vast.
10
Laat verzinken in de diepten der aarde
wie mij naar het leven staan,
11
laat ten prooi vallen aan de jakhalzen
wie mij uitleveren aan het zwaard.
12
Maar de koning zal zich verheugen in God,
wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig –
leugenaars wordt de mond gesnoerd. NBV

