Liturgie morgendienst 15 mei 2022
Orde van dienst
Psalm 141: 1 (schoolpsalm)
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 100: 1, 2, 3, 4
Gebed om verootmoediging
Lezing van de Wet
Gezang 88 (Hervormde Bundel ‘38)
De kinderen gaan naar de Bijbelklas
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit Numeri 27: 12 - 23
Gezang 14: 1 (Liedboek voor de Kerken)
Schriftlezing uit Johannes 10: 22 - 30
Gezang 14: 2, 5 (Liedboek voor de Kerken)
Verkondiging
Gezang 75: 1, 14, 15 (Liedboek voor de Kerken)
Dienst der offeranden
Dankgebed en voorbeden
De kinderen worden opgehaald bij de oppas
Psalm 25: 2, 4, 6
Zegen
Gezang 88 Hervormde Bundel ‘38
Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid!
Amen.

Ds. W.G. van Iperen (Barneveld)
Gezang 14 Liedboek voor de Kerken

Gezang 75 Liedboek voor de Kerken

1. De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

2. De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

14. Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

5. De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heeren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

15. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Liturgie middagdienst 15 mei 2022
Orde van dienst
Psalm 144: 2 (schoolpsalm)
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 33: 1, 10
Geloofsbelijdenis
Psalm 33: 11
Gebed om de opening van het Woord en de
verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing uit Lukas 11: 1-13
Romeinen 8: 12-17
Lied 542 (Op Toonhoogte)
Verkondiging
Tekst: Heidelbergse Catechismus
Zondag 46
Thema: ‘Bidden moet je leren –
deel 4: Wat een Vader!’
Lied 265: 1, 2 (Op Toonhoogte)
Dienst der offeranden
Dankgebed en voorbeden
Psalm 103: 5, 9 (Nieuwe Berijming)
Zegen

Lied 542 Op Toonhoogte
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde,
zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij aan anderen vergeven;
en leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid, in eeuwigheid.
Amen.

Ds. P. Nobel
Lied 265 Op Toonhoogte
1. Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.
2. Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Psalm 103 Nieuwe Berijming
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
9. Laat heel het machtig koninkrijk des Heeren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heeren saam.
Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

