Liturgie voor zondag 3 september 2017
Morgendienst: 11.15 uur, leesdienst, br. Kloppenburg
Mededelingen door ouderling van dienst
Voorzang
Opw 167
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen
Ps 46 : 1, 6 OB
Lezing van de Wet
Zingen
Opw 717
Kinderen naar nevendienst
Gebed
Zingen
Ps 121 : 1, 2 NB
Schriftlezing
Psalm 121 en zondag 1
Zingen
Opw 176
Verkondiging
Zingen
Ps 121 : 3, 4 NB
Kinderen terug van nevendienst
Kinderlied v/d maand
Dankgebed
Collecte
Zingen
Ps 57 : 1, 5 NB
Zegen
Avonddienst: 18.00 uur, ds. C. de Jong
mededelingen
zingen
Ps. 19 DNP (tekst op pag. 2)
stil gebed
votum en groet
zingen
Ps. 96 : 1 en 6 OB
gebed
schriftlezing
Fil. 1,12-26
Fil. 4,10-23
zingen
Ps. 50 : 7 NB
verkondiging
zingen
Gez. 465 : 4 en 5
dankgebed
collecte
zingen
Opw. 127
geloofsbelijdenis
zingen
Ps. 150 NB
zegen

Psalm 19 DNP
De hemelkoepel spreidt
Gods macht en majesteit
ten toon van dag tot dag.
Ook door de s<lle nacht
weerklinkt Gods scheppingskracht:
een loﬂied vol ontzag.
God heeA de zon gemaakt
die ’s morgens vroeg ontwaakt
om weer zijn baan te lopen.
Stralend is zijn gezicht
en voor zijn hiEe ligt
de aarde kwetsbaar open.
Volkomen is Gods wet:
een kracht die mensen redt,
een goed getuigenis.
Wie zijn bevelen eert
leeA vreugdevol en leert
wat ware wijsheid is.
Gods woord houdt eeuwig stand.
Puur goud of diamant
heeA lang niet zoveel waarde.
Honing smaakt minder zoet
en doet veel minder goed
dan Gods gebod op aarde.
HEER, uw bevel geeA raad:
U waarschuwt voor het kwaad
en schenkt uw knechten loon.
Maar, ondanks wat U zegt,
wie kent zijn fouten echt?
Maak mij hartgrondig schoon.
Leer mij bescheidenheid.
Dan word ik niet verleid
tot dingen die niet deugen.
Laat alles wat ik zeg
of peinzend overleg,
mijn redder, U verheugen.

