
11 februari 2018
Liturgie morgendienst
Gezang 434 vers 1 en 2 LvdK
Psalm 98 vers 1 en 3 LvdK
Psalm 25 vers 4 en 6 OB
Gezang 255 vers 1 en 2 LvdK
Psalm 134 vers 3 OB
Schriftlezing Joh. 8: 1 t/m 12 HSV
Gezang 303 vers 1 en 2 LvdK
Verkondiging‘’Hou-vast’’
Lied ‘’Ik zal er zijn” Sela
Lied 794 (COLLECTE) OPW
Lied 746 (COLLECTE) OPW
Lied 354 OPW

Ik zal er zijn Sela
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Lied 794 OPW
You unravel me with a melody.
You surround me with a song
of deliverance from my enemies,
‘till all my fears are gone.

Refrein:
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

From my mother’s womb,
You have chosen me.
Love has called my name.
I’ve been born again, into Your family.
Your blood flows through my veins.

Refrein

You split the sea so I could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.
You rescued me so I could stand and sing:
I am a child of God.

You split the sea so I could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.
You rescued me so I could stand and sing:
I am a child of God. (3x)

Refrein



Lied 746 OPW
De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen
Op alle wegen die je zult gaan

Wanneer het meevalt, of soms ook tegen
Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan

Hij is als een schaduw, die met je meegaat
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw

Ontvang nu de vrede en de genade,
van God onze Vader, zo zegent Hij jou

Lied 354 OPW
Glorie aan God.  (4x)

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. (4x)

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:
Heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!
Hij’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. (4x)

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. (4x)

Liturgie middagdienst
Lied 520 OPW
Psalm 31 vers 15 en 17 OB
Schriftlezing Genesis 14 HSV
Psalm 110 vers 1, 4 en 5 LvdK
Verkondiging
Gezang 360 vers 1 en 2 LvdK
Gezang 360 vers 3 LvdK
Psalm 5v ers 6 en 7 LvdK
Gezang 392 vers: 1, 4 en 5 LvdK

Lied 520 OPW
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht
Als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,
Stralend van vreugde, )
Getooid als een bruid )
Gaat mijn verlangen ) 2x
Nog meer naar U uit. )


