Liturgie zangdienst op 25 januari 2018
Week van gebed

***
Welkom
Twee liederen orgel
Psalm 146 (wijze Joh. De Heer) 1 en 3 NB
Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den HEER uw God.

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Joh de Heer 34, Dat ons loflied vrolijk rijze
Dat ons loflied vrolijk rijze,
dat het klinke tot Uw eer.
Dat der kind'ren mond U prijze
voor Uw gunst en goedheid Heer.

Refrein:
Looft de Heer! Looft de Heer!
Halleluja! Halleluja!
Halleluja! Zingt Zijn eer!

Boven bidden, boven denken,
hebt Gij aan ons welgedaan;
neen, wij kunnen U niets schenken,
neem ons staam'lend lied slechts
aan. (refr.)

De Eng'len en der zaal'gen koren
prijzen U in 't hemelhof.
Ook naar kind'ren wilt Gij horen;
uit hun mond bereidt G' U lof. (refr.)

Stil gebed
Twee liederen Lifesong
Opwekking 717
Stil, mijn ziel wees stil
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is erbij
In je beproevingen en zorgen,

Stil, mijn ziel, wees stil
En dwaal niet af;
Dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild
Tegen de pijlen van verleiding.
Refrein
Opwekking 333
Heer, U bent El Elohim.
Daarom kom ik tot U.
Heer, U bent El Elohim,
ik aanbid U.

Refrein:
God, U bent mijn God,
En ik vertrouw op U
En zal niet wank’len.
Vredevorst, vernieuw
Een vaste geest binnenin mij,
Die rust in U alleen.
Stil, mijn ziel, wees stil
En laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmt
heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
De zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht
doorbreekt.
Toon mij uw glorie,
toon mij wie U bent.
Toon mij uw glorie.
'k Wil U kennen, Heer.

Schriftlezing Psalm 8
Gebed voor de kerken in ons dorp
Liederen orgel
Liedboek 303, 1,2 en 3 De ware kerk des Heren
De ware kerk des Heren,
dankt aan zijn dood het leven.
in Hem alleen gegrond,
Hij is haar Bruidegom.
geschapen Hem ter ere,
Want God, zo staat geschreven,
de bruid van zijn verbond,
zag naar zijn dienstmaagd om.

Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

Al heeft men haar geteisterd,
al wordt zij onderdrukt,
door dwalingen verbijsterd,
door strijd uiteengerukt,
de stem der martelaren
roept uit: o Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren,
de morgen vol gezang.

Psalm 133 NB
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.
Als olie die Aärons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God den Heer.
Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.
Gebed voor de wereld
Twee liederen Lifesong
Opwekking 585
Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn
bruid,
die rein en stralend
opgaat in zijn heerlijkheid.

Refrein:
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen
zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.
(refrein)
Sela: Ik zal er zijn
Gebed voor ons dorp
Slotlied begeleiding orgel samenzang
Liedboek 464 Alle volken loof den Here
Alle volken, looft de Here,
aarde, zing een vrolijk lied!
Juicht nu allen, geeft Hem ere:
Hij vergeet de zijnen niet!
In het beurtgezang der sferen,
in des afgronds bange kreet
ruist de lof, de lof des Heren,
die de zijnen niet vergeet.
Uit Hem vloeien alle krachten,
tot Hem stijg' der aarde lied!
Zalig, wie de Heer verwachten:
Hij vergeet de zijnen niet!
Smelt dan samen, Hem ter ere,
diept' en hoogheid, lust en leed,
in het loflied aan de Here,
die de zijnen niet vergeet!
Koffiedrinken na afloop in het gebouw

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid.
(refrein)

