Liturgie Morgendienst
‘He’s no fool who gives up what he cannot keep, to gain what he cannot lose’. (Jim Elliot)
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 92: 1 en 6 (DNP)
1. Goed is het U, de HERE,
6. Ze blijven heel hun leven,
te prijzen op uw dag,
hoe oud ook, groen en fris.
uw naam met diep ontzag
Hoe goed God voor hen is
blijkt uit wat zij Hem geven:
bij harp en lier te eren.
Goed is het in de morgen
zij dragen rijpe vruchten
en brengen Hem de eer.
te zingen van uw macht.
Goed is het in de nacht
Hij is mijn rots, de HEER
naar wie ik toe mag vluchten.
te danken voor uw zorgen.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting Groet namens God
• Zingen: Gez. 328: 1
Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Opwekking 429
Refrein:
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.
Al moet ik door de wildernis Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.

Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

Refrein:
• Schriftlezing: Filippenzen 1
• Zingen: Gez. 446: 6 en 7
6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

7 O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

• Verkondiging: ‘De burgers van het hemelrijk… krijgen winst uit verlies’
• Zingen: Opwekking 124
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.
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.

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.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps. 149: 3 (staande)
De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.

Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

•

Zegen

•

Zingen: Wilhelmus: 1 en 6

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 320: 1 en 3
1 Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.
3 God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen
en hout alleen
is 't grote werk gedaan.
't Zal om onszelve gaan.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Zingende Gezegend 244: 1 en 4 (wijs: Gez. 434)
Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,
laat dan uw Geest als een laaiend vuur in ons branden stralende zon,
van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw handen!
de toekomst ligt in uw handen!
4
Vader, U loven wij - draag ons door schade en schande,
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden;
Christus, ons licht,
op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen
•
•

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Openbaring 2: 1-7

• Zingen: Ps. 116: 1 en 6
God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
6
Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.
• Verkondiging: ‘Jezus’ huwelijksadvies voor de gemeente van Nieuwe Pekela’
• Zingen: Gez. 443: 1 en 2
1 Liefde Gods die elk beminnen
2 God almachtig boven mate,
hemelhoog te boven gaat,
die zo nederig verscheen,
kom in onze harten binnen
keer opeens terug en laat ons
met uw milde overdaad.
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Jezus, één en al ontferming,
Laat ons in de kerk U prijzen
daal van uit den hoge neer
met uw heiligen omhoog
met uw heerlijke bescherming
tot in 's hemels paradijzen
in ons bevend hart, o Heer.
wij U zien van oog tot oog.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Gez. 95: 2
2 Dan zullen wij met alle heil'gen saam
in 't morgenlicht op hoge tinnen staan
en hoogte en diepte, lengte en breedte van
Gods heil doormeten mogen.
Dan kennen wij de liefde uit den hoge,
al gaat zij verre het verstand te boven.
Wij zullen tot de volle wasdom komen
in Gods verheven naam.
• Kinderen komen in de dienst
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Gez. 443: 3 (staande)
3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,

tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht

