
Liturgieën zondag 11 november 2018

Liturgie morgendienst
Lied 44 ‘’Geprezen zij de Heer’’ OPW

Psalm 25 vers 7 OB

Psalm 42 vers 7 OB

Schriftlezing Johannes 3 vers 1 t/m 21 HSV

Lied 77 ‘’God kent jou…’’ OvK

Verkondiging Geloofszekerheid?!

Geloof in Jezus Christus!

Lied 343 ‘’Heilige Geest van God’’ OPW

Psalm 138 vers 1 en 4 LvdK

Lied 44 ‘’Geprezen zij de Heer’’ OPW
Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aard gebeuren vast in handen heeft.

Refrein:
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem aanvaarden wil
wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

Refrein

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

Refrein

Lied 77 ‘’God kent jou vanaf het begin’’ 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 343 ‘’Heilige Geest van God’’ OPW
Heilige Geest van God, )
vul opnieuw mijn hart. )2x

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God, )
vul opnieuw mijn hart. )2x

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.



Liturgie middagdienst
Lied 520 ‘’Wees mijn verlangen’’ OPW

Gezang 520 vers 1 en 3 LvdK

Schriftlezing 2 Timotheüs 4: 6-10 HSV

Psalm 119 vers 4 en 40 LvdK

Verkondiging ‘’Volg je... of loop je mee?’’

Gezang 78 vers 1, 2, 3 en 4 LvdK

Zingen: Geloofsbelijdenis

Lied 520 ‘’Wees mijn verlangen’’ 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. )

Zingen: Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;
ten derde dage wederom opgestaan van de
doden;
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.
Amen


