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Psalm 63 vers 1 en 3 LvdK

Psalm 36 vers 2 en 3 OB

Psalm 19 vers 3 en 5 LvdK

Schriftlezing Jeremia 2 vers 1 t/m 13 HSV

Johannes 4 vers 1 t/m 14 HSV

Psalm 42 vers 1, 3 en 5 OB

Verkondiging ‘Leven bij de lekkende waterbakken 

of bij de bron van levend water’

Psalm 68 vers 8 en 9 LvdK

Collecte Lied 189a ELB

Gezang 291 vers 1 en 2 LvdK

Liturgie morgendienst
Zondag 19 juli 2015

1 Vaste Rots van mijn behoud,

als de zonde mij benauwt,

laat mij steunen op uw trouw,

laat mij rusten in uw schauw,

waar het bloed, door U gestort,

mij de bron des levens wordt.

2  Jezus, niet mijn eigen kracht,

niet het werk door mij volbracht,

niet het offer dat ik breng,

niet de tranen die ik pleng,

schoon ik om mijn zonden ween,

kunnen redden, Gij alleen.

3  Zie, ik breng voor mijn behoud

U geen wierook, mirr’ of goud;

moede kom ik, arm en naakt,

tot de God, die zalig maakt,

die de arme kleedt en voedt,

die de zondaar leven doet!

4  Eenmaal als de stonde slaat

dat dit lichaam sterven gaat,

als mijn ziel uit d’aardse woon’

opklimt tot des Rechters troon,

Rots der eeuwen, in uw schoot

berg mijn ziele voor de dood.

Vaste rots van mijn behoud
Evangelisch Liedbundel 189a



2

Gezang 328 vers 1, 2 en 3 LvdK

Psalm 51 vers 1 en 5 LvdK

Schriftlezing Matteus 13 vers 24 t/m 30 HSV

Psalm 56 vers 5 en 6 OB

Verkondiging “Gebeurt er nog wat?”

Psalm 36 vers 2 en 3 LvdK

Collecte samen zingen: Abba Vader

Gezang 462 vers 1 en 3 LvdK

Gezang 300 vers 1, 4 en 6 LvdK

Liturgie middagdienst
Zondag 19 juli 2015

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.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van 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.

Abba Vader
Opwekking 136


