
Liturgie zondag 15 september 2019 - Startzondag
Morgendienst
Lied No longer slaves BM
Lied 233 God heeft een plan met je leven OvK
Lied Wie in alles… M&L
Schriftlezing Psalm 137 vers 1 t/m 4 HSV
Psalm 137 vers 1 LvdK
Lied 172 Heer U kent mij als geen ander OvK
Schriftlezing 2 Koningen 5 vers 1 t/m 14
Psalm 146 vers 1, 3 en 4 DNP
Verkondiging ‘’Lekker belangrijk – God kent jou!
Lied U bent machtig, U bent groot OK4K
Lied 77 God kent jou OvK
Lied COLLECTE De doop Sela
Lied 710 Zegen mij… OPW

Lied No longer slaves BM
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 233 God heeft een plan met je leven OvK
God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
't is meer dan een gevoel.

Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.

Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.

Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
(2x)

Lied Wie in alles… M&L
Wie in alles op de Heer vertrouwt
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd
die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan
zo stevig als wat, daar kun je van op aan (2x)

Zoals Jeruzalem door bergen wordt omgeven
zo is de Heer altijd om je heen
en ook al denk je soms: waar is Hij nou gebleven?
Hij laat je nooit, nee, nooit alleen!

Wie in alles op de Heer vertrouwt ...

Ben je in heel je doen en laten altijd eerlijk
dan maak je God zo ontzettend blij
Hij geeft je vrede en geluk, is dat niet heerlijk?
Wie van Hem houdt, die zegent Hij!

Wie in alles op de Heer vertrouwt ... (2x)

Lied 172 Heer U kent mij als geen ander OvK
Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta
en U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga
dat U mij zo heel goed kent Heer
daar snap ik dus echt niks van
t’ Is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan

want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)

ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan
overal zult U mij leiden
U zult altijd naast mij staan
en U maakte heel mijn lichaam
telde ook nog al mijn haar
nee, dit kan ik ook niet vatten
het is mij te wonderbaar

want U bent altijd…. (2x)



Psalm 146 vers 1, 3 en 4 DNP
1. Halleluja! Heel mijn leven
zal ik zingen voor de HEER.
Hem wil ik mijn liefde geven,
telkens weer en telkens meer!
Zingen wil ik dag aan dag
en Hem prijzen vol ontzag.

3. Vol geluk mag ieder leven
die de HEER als helper heeft.
Hij heeft ons zijn woord gegeven
en Hij maakte al wat leeft.
Wie berooid is of geknecht
geeft Hij brood en doet Hij recht.

4. Hij, de HEER, laat boeien breken,
geeft aan blinden levenslicht,
helpt wie bijna was bezweken,
houdt van wie op Hem zich richt.
Hulpelozen staat Hij bij,
slechte mensen oordeelt Hij.

Lied U bent machtig, U bent groot OK4K
U bent machtig, U bent groot
U bent zo geweldig sterk
machtiger dan een koning of een president
U bent machtig, U bent groot
U bent zo geweldig sterk
U bent de allerbeste U bent die U bent

U bent de God van hemel en aarde
de God van het heelal
de God die alles weet en ziet
ja, U bent overal
U bent mijn Vader in de hemel

ver weg en toch dichtbij
want door uw Heilige Geest
woont U in mij

U bent machtig,…..

U bent de God van trouw en van liefde
de God die eeuwig leeft
de God die zelfs zijn eigen Zoon
voor ons gegeven heeft
dit goede nieuws wil ik vertellen
ver weg en ook dichtbij
en ook al valt dit soms niet mee
U bent bij mij!

U bent machtig,…..

Lied 77 God kent jou OvK
God kent jou vanaf het begin
helemaal van buiten en van binnenin
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet

en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou, ja Hij houdt van jou en mij

Lied COLLECTE De doop Sela
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.



Lied 710 Zegen mij… OPW
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Middagdienst
Lied You say LD
Lied 462 Aan Uw voeten Heer OPW
Lied Ik bouw op U
Schriftlezing Richteren 6 vers 1 t/m 24 HSV
Psalm 139 vers 1 en 14 OB
Lied 802 Hier is mijn hart HEER OPW
Lied 798 Houd  vol OPW
Lied Our God is Greater YFC
Lied You say LD

Lied You say LD
I keep fighting voices in my mind that say I'm not

enough
Every single lie that tells me I will never measure up
Am I more than just the sum of every high and every

low?
Remind me once again just who I am, because I need
to know (ooh oh)

Refrein:
You say I am loved when I can't feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
You say I am held when I am falling short
When I don't belong, oh You say that I am Yours
And I believe (I), oh I believe (I)
What You say of me (I) I believe

The only thing that matters now is everything You
think of me
In You I find my worth, in You I find my identity,

Taking all I have and now I'm laying it at Your feet
You have every failure God, and You'll have every
victory, (ooh oh)

Refrein

Lied 462 Aan Uw voeten Heer OPW
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U. -2x-

Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U. (3x)

Lied Ik bouw op U
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser,
niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
gij voert de strijd, de huld' is u gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.



Lied 802 Hier is mijn hart HEER OPW
Refrein 2x:
Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid binnen in mij.

Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.
Ik vind herstel, een nieuw begin.

Refrein

Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.
Ik vind herstel, een nieuw begin.

U bent sterk. U behoudt.
U vergeeft. U bent trouw.
U bent licht. Schijn in mij.
U die leeft, leef in mij.

Refrein 2:
Hier is mijn leven.
Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid binnen in mij.

U bent meer dan genoeg.
U bent hier. U bent goed.
U bent hoop. U die redt,
U bent al wat ik heb.

Refrein 1

Refrein 2

Spreek uw waarheid
binnen in mij.

Lied 798 Houd  vol OPW
Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Refrein:
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Refrein

Lied Our God is Greater YFC
Water You turned into wine
Opened the eyes of the blind
There's no one like You
None like You

Into the darkness You shine
Out of the ashes we rise
There's no one like You
None like You

Refrein:
Our God is greater, our God is stronger
God, You are higher than any other
Our God is healer, awesome in power
Our God, our God

Into the darkness you shine
Out of the ashes we rise
There's no one like You
None like You

Refrein 2x

And if our God is for us, then who could ever stop
us?
And if our God is with us, then what can stand
against?
And if Our God is for us, then who could ever stop us
And if our God is with us, then what can stand
against?
Then what could stand against?

Refrein 2x

And if our God is for us, then who could ever stop
us?
And if our God is with us, then what can stand
against?
And if Our God is for us, then who could ever stop us
And if our God is with us, then what can stand
against?
What could stand against?
What can stand against? (what could stand)


