
Zondag 14 juli 2019

Liturgie morgendienst
Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4 OB
Psalm 63 vers 1 en 2 LvdK
Psalm 86 vers 6 OB
Schriftlezing Lukas 15: 1 en 2 en 11-24
Lied 4 ‘’Is je deur nog op slot?’’ OvK
Verkondiging
Lied 428 OPW
Psalm 139 vers 1 en 14 LvdK

Lied 4 ‘’Is je deur nog op slot?’’ OvK
Is je deur nog op slot?
is je deur nog op slot?
van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen (2x)

Je hart is net een huisje
waar het gezellig is
maar ‘t is er nog zo donker
er is iets dat ik mis

Is je deur nog op slot?
is je deur nog op slot?
van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen

Lied 428 OPW
1. Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

2. Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

3. Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Liturgie middagdienst
Gezang 463 vers 1, 2 en 4 LvdK
Psalm 43 vers 3 en 4 OB
Schriftlezing Lukas 15 vers 11-32 HSV
Psalm 103 vers 6 en 7 OB
Verkondiging
Gezang 90 vers 2, 6 en 11 LvdK
Zingen Geloofsbelijdenis

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


