
Liturgie morgendienst
Zondag 8 november 2015
Lied Welkom, welkom M&L
Lied 108 Kom op het feest KO
Psalm 139 vers 1 NB
Lied 459 Lees je Bijbel ELB
Schriftlezing 1 Samuel 17: 32-37

1 Samuel 17: 40-50 HTB
Lied 103 David met zijn slinger Opw
Verkondiging Je mag er zijn
Lied 96 Ik vind het fijn om je te helpen
Lied 185 De Here zegent jou KO
Gezang 456 vers 3 LvdK

Welkom, fijn dat je er bent M&L
Welkom, welkom
welkom iedereen
Doe je met ons mee?
We beginnen zo meteen
Welkom, welkom
fijn dat jij er bent
Zing gezellig mee
als jij het liedje kent

Maar eerst nog even dit
voor we verder gaan
tellen we tot drie
en dan roep jij je naam
1, 2, 3 ...
Sorry maar helaas
dat ging nog niet zo goed
daar komt ‘ie nog een keer
nu weet je hoe het moet
1, 2, 3 ...

Welkom, welkom!

Lied 108 Kom op het feest
Refrein:
Spring in de lucht
zo hoog als je kunt
en dans van plezier
wat je dansen kunt.
Vandaag is het feest,
wees vrolijk en blij,
want God is zo goed
voor jou en voor mij.

Hij is al zoveel jaren
een trouwe hulp geweest.
Kom, laten wij Hem prijzen
en danken op dit feest.

refrein

Hij was al zoveel keren
een redder uit de nood.
We willen Hem vereren
en zingen: ‘U bent groot!'

refrein

Hij is al zolang bij ons,
Hij is het die ons ziet.
Hij zal steeds voor ons zorgen,
nee, Hij verlaat ons niet.

refrein

Lied 459 Lees je Bijbel
Lees je bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je bijbel, bid elke dag dat je groeien mag.
Dat je groeien mag, dat je groeien mag.
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Read your bible, pray every day,
pray every day, pray every day.
Read your bible, pray every day,
if you want to grow. If you want to grow,
if you want to grow.
Read your bible, pray every day,
if you want to grow.

Lied 103 David met zijn slinger
David met zijn slinger
die was voor niemand bang.
Hij bad tot God zijn Vader
en zong een lofgezang.
Klein, veracht van mensen,
vertrouwde hij op God.
Hij nam vijf gladde stenen
en luisterde niet naar spot.

En in die slinger zat een steen,
en de steen vloog rond en rond.
En in die slinger zat een steen,
en de steen vloog rond en rond
en rond en rond en rond en rond
en rond en rond en rond.
De kleine steen vloog door de lucht
en de reus viel op de grond.



Lied 96 Ik vind het fijn om je te helpen.
Ik vind het fijn om jou te helpen
en je vriend te zijn.
Zeg me waar ik helpen kan.
Ik ben nooit te klein
om een vriend te zijn.
Dus vraag gerust of ik helpen kan.

Want ik word zelf ook geholpen
door mijn beste vriend.
Jezus helpt mij elke dag.
En ik leer van Hem
hoe ik een vriend kan zijn
en dat ik jou helpen mag.

Lied 185 De Here zegent jou
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven

de Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)

Liturgie Middagdienst
Psalm 122 vers 1 en 3 NB
Psalm 121 vers 1 en 2 OB
Gezang 481 vers 2 LvdK
Schriftlezing Lukas 11 vers 1-13 HSV
Psalm 32 vers 3 en 4 NB
Verkondiging “Heer, leer ons nu bidden”
Psalm 116 vers 1 en 6 NB
Lied 136 vers 1 en 2 Opw
Lied 249 Heer wat een voorrechtOpw

Lied 136 Abba Vader
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.

Lied 249 Heer wat een voorrecht
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.
E‚n zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.


