Liturgie morgendienst 7 augustus 2022
Orde van dienst
Lied 227: 1, 2 (Op Toonhoogte)
Stil gebed
Votum en groet
Lied 227: 3, 4 (Op Toonhoogte)
Lezing van het gebod van God
Psalm 32: 3
De kinderen gaan naar de Bijbelklas
Gebed om de opening van het Woord en de
verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing uit Exodus 1: 1-14
Psalm 105: 8, 9 (Nieuwe berijming)
Verkondiging
Tekst: Exodus 1: 12
Thema: Veelzeggende namen…
Psalm 33: 10
Dienst der offeranden
Dankgebed en voorbeden
De kinderen worden opgehaald bij de oppas
Lied 222: 1, 2, 4, 6 (Weerklank)
Zegen
Psalm 105 Nieuwe berijming
8. Zo kwamen Jakob en zijn zonen
als gasten in Egypte wonen.
God gaf hun bloei in 't vreemde land,
zij namen bijna d' overhand.
Doch niemand vreesde voor hun macht,
zolang men nog aan Jozef dacht.
9. De harten der Egyptenaren,
die Israël genegen waren,
zijn door de Heer die alles leidt
vervuld met afgunst, haat en nijd.
toen heeft Egypte hen gekweld
met sluwe list en bruut geweld.

ds. P. Nobel
Lied 227 Op Toonhoogte

Lied 222 Weerklank

1. Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal er in aanschouwen
des Heeren aangezicht.

1. Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

2. God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor andre stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

4. Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

3. De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie ’t woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
’t houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.
4. Maar wie op ’t woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heeren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in ’t woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

2. Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefd’ en lofgezang
verdrijven leed en dood?

6. Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!

Liturgie middagdienst 7 augustus 2022
Orde van dienst
Lied 440: 1, 3 (Weerklank)
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 105: 1, 2
Geloofsbelijdenis
Lied 474: 1, 3 (Weerklank)
Gebed om de opening van het Woord en de
verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing uit Genesis 5: 18-24 en
Hebreeën 11: 1-6
Lied 441: 1, 2, 4 (Weerklank)
Verkondiging
Tekst: Hebreeën 11: 6
Thema: Wandelen met God
Psalm 25: 6
Dienst der offeranden
Dankgebed en voorbeden
Psalm 84: 6
Zegen

Lied 440 Weerklank
1. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad,
mijn trouwe gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
o trouwe gids.
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,
dan volg ik U, met rust in ’t veilig spoor.
3. Nu aan zijn hand, dwaal ik niet van de weg,
Hij is mijn gids!
’t Zij door woestijn, of ook langs heg en steg
leidt mij mijn gids.
Licht, vriend’lijk licht straalt van zijn aangezicht,
’k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht.

ds. W. Meijer (Voorthuizen)
Lied 474 Weerklank
1. Wie is als God, de hoogste Heer?
Wat gaat zijn troon te boven?
Aan Hem komt toe de hoogste eer.
Er rest ons niets dan loven!
Hij zetelt op ons lofgezang
en schept muziek al eeuwenlang,
een beurtgezang van leven.
3. Wie zorgt zo wonderlijk als Hij?
Wiens liefde kent geen grenzen?
Hij draagt ons allen, u en mij.
Wat meer kunnen wij wensen?
Want in het leven, in de dood
blijkt zijn verlossing wondergroot.
Hij schept door Christus leven!

Lied 441 Weerklank
1. Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.
2. Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.
4. Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

