Liturgie voor zondag 29 april 2018
Morgendienst: 11.15 uur, ds. C. de Jong
welkom en mededelingen
zingen
Gez. 210
stil gebed, votum en groet
zingen
Ps. 98 : 1 en 2 OB
de geboden uit Rom. 13,8-14
zingen
Opw. 411 (of 125)
kinderen naar kindernevendienst
gebed
schriftlezing
Kol. 2: 6-3,4
zingen
Ps. 62 : 1, 4 en 6 DNP
verkondiging
zingen
Opw. 680 (of Gez. 330)
kinderen terug van kindernevendienst
(zingen
maandlied)
dankgebed
collecte
zingen
Ps. 148 : 6 NB
zegen

Avonddienst: 18.00 uur, ds. C. de Jong
mededelingen
zingen
stil gebed
votum en groet
zingen
gebed
schriftlezing
zingen
HC zo.
verkondiging
zingen
dankgebed
collecte
geloofsbelijdenis
zingen
zegen
zingen

Ps. 96 : 1, 2 en 3 NB

Ps. 57 : 1, 5 en 6 NB
Gal. 3: 6-14
Kol. 2: 12-15
Gez. 192 : 1, 2 en 5
15
Opw. 657 (of Gez. 189 : 2, 3 en 4)

Gez. 456 : 1 en 2
Gez. 456 : 3

Orgel: ’s morgens Wim/’s avond Arie Beamer: ’s morgens Coen/’s avonds Wouter

DNP 62 : 1, 4 en 6
1. Bij God vind ik de diepste rust.
Stil word ik mij ervan bewust
dat Hij mij redt en mij zal sparen.
Hij is de rots van mijn bestaan
de burcht waar ik naartoe kan gaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

Piano/zang: Joël/Marije

4. Door God ben ik gered en vrij.
Hem eer ik, want Hij is voor mij
de rots, de toevlucht van mijn leven.
Mijn volk, vertrouw Hem toch altijd!
Je zorgen kun je bij Hem kwijt.
Hij wil je zijn bescherming geven.

6. Gods eigen stem heb ik gehoord:
dat alle kracht Hem toebehoort
is wat Hij meer dan eens verklaarde.
Ook bent U liefdevol en goed.

U die vergeldt wat ieder doet,
bepaalt van elke daad de waarde.

