Liturgie morgendienst 22 mei 2022
Orde van dienst
Psalm 72: 11 (schoolpsalm)
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 36: 2, 3
Lezing van het gebod van God
Psalm 32: 4 (Nieuwe berijming)
Gebed om de opening van het Woord door de
verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing uit Handelingen 9 en 1 Korinthe 15
Lied 60 (Weerklank)
Verkondiging
Tekst: 1 Korinthe 15: 8-10
Thema: Wat staat er op jouw CV?
Psalm 66: 8
Dienst der offeranden
Dankgebed en voorbeden
De kinderen worden opgehaald bij de oppas
Lied 282 (Op Toonhoogte)
Zegen

Psalm 32 Nieuwe berijming
4. Zo spreekt de Heer: Mijn weg zal Ik u wijzen,
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft,
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft.?
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen.
Gij die oprecht van hart en wandel zijt,
verheugt u in den Heer te allen tijd!

Ds. P. Nobel
Lied 60 Weerklank

Lied 282 Op Toonhoogte

1. Heer, wat wilt Gij dat ik doe?
Christus uit den hoge,
hemels licht, kom naar mij toe,
open mij de ogen!
Ik verdien
niet te zien;
leid mij als een blinde
om het licht te vinden.

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

2. Als een beest ben ik geweest,
dreigend te vermoorden
wie gegrepen door uw Geest
aan U toebehoorde.
Heer, Gij kwam –
als een lam
bracht Gij mij, verloren,
in de rechte sporen.

(2x zingen)

3. Alles wat ik had aan winst
houd ik nu voor schade;
waarde heeft het allerminst
dankzij uw genade.
Uw gezicht
straalt als licht –
in de nacht gevangen
zing ik lofgezangen!
4. Laat mij van uw koninkrijk
een getuige wezen;
arm – maar U, de koning, rijk,
bang – maar zonder vrezen.
Heer, voor U
leef ik nu
om met open ogen
U te kennen mogen!

Liturgie middagdienst 22 mei 2022
Orde van dienst

Psalm 144: 2 (schoolpsalm)
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 118: 8, 14
Geloofsbelijdenis
Gezang 132: 6 (Hervormde Bundel ’38)
Gebed om de opening van het Woord
en de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing uit Hebreeën 2: 5 - 18
Psalm 110: 1, 2, 5
Verkondiging
Tekst: Hebreeën 2: 8 en 9a
Thema: Echt…?! Ja, zeker!
Psalm 21: 5, 8
Dienst der offeranden
Dankgebed en voorbeden
Psalm 68: 16
Zegen

Ds. J. Belder (Harskamp)
Gezang 132 Hervormde Bundel ‘38

6. Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef, dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat we bij uw komst onstraff'lijk wezen mogen;
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

