Liturgie zondagmorgen 17 februari 2019
Ds. H. de Bruijne

Aanvang 9.30 uur

Bericht van overlijden van zr. H. Termaat – Peereboom
Ter nagedachtenis zingen we Psalm 116 : 1 en 4
God heb ik lief, want die getrouwe HEER'
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

4. D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.
'k Was uitgeteerd maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder:
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan!

Mededelingen kerkenraad
Samenzang: Opwekking 715
1. Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.

2. Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
Zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

3. Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

4. Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

5. De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van Uw huis!
Stil gebed
Votum en groet
Samenzang: Opwekking 407
1. O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht,
het rollen van donder,
heel dit heelal,
dat vol is van uw kracht

Refrein
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

2. Als ik bedenk,
hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood
gegaan is als een Lam.
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis
mijn zonde op zich nam
Refrein

3. Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding
voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
O Heer, hoe groot zijt Gij!
Refrein

Gods wet gelezen
Samenzang: Opwekking 727
1. Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

2. De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen
in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen.
En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord.
U vult mijn beker:
u hebt iets moois bedacht,
en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht,
want dat hebt u gezegd.

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen
in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen.
En zelfs hun naam niet noemen.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is.
Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God.
Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf.
Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God,
zal ik gelukkig zijn.
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Presentatie zondagsschool
Samenzang: Wees niet bang
Ester gaat naar de koning

Ester 5: 1- 6:11

Wees niet bang, wees niet bang
Ik roep je bij je naam
Wees niet bang, wees niet bang
Van nu af gaan we samen
En al zou je door het vuur gaan
je brandt je daar niet aan
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Om mee te gaan
Ik ben bij je, Ik ben bij je

Wees niet bang, wees niet bang
Ik roep je bij je naam
Wees niet bang, wees niet bang
Van nu af gaan we samen
En al ga je door rivieren
Ze spoelen jou niet weg
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Heel de weg
Ik ben bij je, Ik ben bij je

Wees niet bang, wees niet bang
Ik roep je bij je naam
Wees niet bang, wees niet bang
Van nu af gaan we samen
En als de anderen je plagen
Misschien de hele klas
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Ik hou je vast
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Om mee te gaan
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Voortaan

Kinderen van groep 1 t/m 5 van de basisschool gaan naar de zondagsschool
Groep 6 t/m 8 en klas 1 & 2 mogen voor in de kerk de Preek van de week komen halen.
Schriftlezing: Psalm 20 NBV door Erica Strubbe
1Voor de koorleider. Een psalm van David.
2Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood
en de naam van Jakobs God u beschermen,
3moge hij hulp zenden uit zijn heiligdom,
uit Sion u bijstaan.
4Moge hij al uw gaven gedenken,
uw brandoffers welwillend aanvaarden, sela
5moge hij geven wat uw hart verlangt,
en al uw plannen doen slagen.
6Laat ons juichen om uw overwinning,
het vaandel heffen, in de naam van onze God.
Moge de HEER al uw wensen vervullen.
7Dit weet ik zeker:
de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde,
hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel
met de overwinning door zijn machtige hand.
8Anderen vertrouwen op paarden en wagens,
wij op de naam van de HEER, onze God.
9Anderen buigen en vallen ter aarde,
wij richten ons op en houden stand.
10HEER, schenk de koning de overwinning,
antwoord ons wanneer wij u aanroepen.
Samenzang: Opwekking 299
Refrein
Wees blij, want Hij, Koning Jezus
de Hoop, de Vrede, woont in ons
Hij leeft, Hij leeft, zijn Geest is in ons
Sta op, o machtig leger. Hij regeert!

2. Gos is aan ’t werk in ons,

1. Nu is het tijd te bouwen
aan zijn koninkrijk,
terug te nemen het land,
dat Hij ons gaf.
hij komt in majesteit,
brengt overwinning in de strijd.
De wereld ziet: Hij is de Heer!
Refrein

3. Al zijn wij zwak,

volvoert in ons zijn plan,
Hij bouwt een rijk, niet van woorden,
maar van kracht.
Al wat onmoog’lijk is,
bewerkt Hij door zijn wonderen.
De eer en glorie is aan Hem!
Refrein
Prediking

door zijn genade zijn wij sterk,
wij zijn als klei
en Hij vormt ons naar zijn beeld.
Zelfs onze zwakheden keert
Hij ten goede door zijn Geest
en toont zijn glorie door ons heen!

De gemeente leeft mee met de grote Koning
1. Bezorgd vanwege de noodsituatie
2. Verzekerd vanwege de overwinning

Samenzang: Gezang 469
1. Het leven is: een krijgsbanier,
door goed' en kwade dagen
gescheurd, gevlekt, ontvallen schier,
kloekmoedig voorwaarts dragen!

2. Men tuimelt wel en wonden krijgt
men dikwijls, dicht' en diepe;
't en vlucht geen weerbaar man, die wijgt,
of hem de dood beliepe!

3. Het leven is: geen vreed' alhier,
geen wapenstilstand vragen.
Het leven is: de kruisbanier
tot in Gods handen dragen.
Dankzegging en voorbede
Collecte

1. Kerk
2. Rente en aflossing

Toespraak
Slotzang: Gezang 44 : 1,2 en 3
1. Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
Zegen

2. Die eeuwig rijke God
moog' ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

