Liturgie voor zondag 8 juli 2018
Morgendienst: 11.15 uur, ds. J. Verhage, Deventer
Mededelingen door ouderling van dienst
Voorzang
Opwekking 407 “O, Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering”
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen
Psalm 100 NB 1 (allen), 2 (meisjes en vrouwen), 3 (jongens en
mannen),
4 (allen) “Juicht Gode toe”

Aandacht voor Gods geboden
Zingen
Kinderen naar nevendienst
Gebed
Schriftlezing
Zingen
Schriftlezing
Zingen
Lezing van de tekst
Verkondiging met als thema :
Zingen
Kinderen van nevendienst
Kinderlied
Dankgebed
Collecte
Zingen
Zegen

Gezang 449 : 1, 3, 5 “God enkel licht”

Genesis 28 : 10 – 22 (NBG 1951)
Psalm 146 : 3 (OB) “Zalig hij, die in dit leven”
Genesis 35 : 1 – 7, 9 (NBG 1951)
Psalm 56 : 4 (NB) “Geloften heb ik toegezegd”
Genesis 28 : 15, 20 + 35 : 1, 3, 9
“Jakob, vergeet je niet iets ?”
Gezang 21 : 1, 3, 4 “Alles wat adem heeft”
Kinderopwekking 39 “Als je gelooft in de Here Jezus”

Opwekking 355 “U, die mij geschapen hebt”

Avonddienst: 18.00 uur, ds. W.M. van Wijk (GKv), Deventer
welkom en mededelingen
voorzang
stil gebed
votum en zegen (voorganger)
Zingen
Gebed
Zingen
Woordbediening
Schriftlezing
Preek
Zingen

Opwekking 464

LvdK 487 De Heer heeft mij gezien…
LvdK 7 : 1, 4 Het woord dat u ten leven riep
Jes 55 : 6-11, Jes 64:7-65:10
Jes 65 : 1 Door God gevonden
Ps 105 : 1, 3, 5 (tekst GK) Loof loof verheugd de Heer der

Heren=NB 103

dank- en voorbedegebed
Collecte
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Slotzang

PvN 16 Ik val niet uit zijn hand (tekst op pag. 2)(indien mogelijk,
anders Ps 16 : 3, 4)
Zou ook Opw. 727 kunnen zijn vlgs. kerkliedwiki.nl

Zegen
Amen

Orgel: René of Gerben

Beamer: Coen/Wouter

Piano: Joanne

Zang: ‘s mo Anouk / ‘s mi Gera

Psalmen voor Nu 16 Tekst
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
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
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
Psalm 103: 1, 3, 5 Gereformeerd Kerkboek
(blijkt precies dezelfde tekst te zijn als de NB, gebruik die dus maar)
1
Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
3
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
5
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

