Liturgie voor zondag 29 juli 2018
Morgendienst: 11.15 uur, ds. G.P.M. van der Linden, Hilversum
Mededelingen door ouderling van dienst
Voorzang
Psalm 134: 1, 2, 3 OB
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen
Psalm 105: 2, 5 NB
Verootmoediging
Zingen
Evangelische Liedbundel 301: 1, 2, 3 (mel. Ps. 61)
Lezing van de Wet
Zingen
Psalm 19: 5 NB
Kinderen naar nevendienst
Gebed
Zingen
LB Gez. 3: 1
Schriftlezing
Genesis 11: 24-32 en 12: 1-3
Zingen
LB Gez. 3: 2
Verkondiging
Blijven steken onderweg
Zingen
Zingende Gezegend 96: 1, 3, 5 (mel. Ps. 134)
Kinderen van nevendienst
Kinderlied
E&R Als je bidt zal hij je geven.
Dankgebed
Collecte
Zingen
Opwekking 124
Zegen

Avonddienst: 18.00 uur, ds. ds. G.P.M. van der Linden, Hilversum
Mededelingen door ouderling van dienst
Voorzang
Opwekking 462
Stil gebed
Votum
Zingen
Psalm 100: 1, 2, 3, 4 OB
Gebed
Zingen
LB gez. 1: 1, 2
Schriftlezing
2 Timotheus 3: 14 – 4: 5
Zingen
LB gez. 1: 3, 4
Lezen
art. 3-7 NGB
Verkondiging
God spreekt door Zijn Woord
Zingen
Psalm 119: 34, 40 NB
Dankgebed
Collecte
Zingen
Psalm 56: 5 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen
Zingende Gezegend 215: 1, 4 (wijs Psalm 84)
Zegen

Orgel: Arie

Beamer; Harm-Jan

Piano/zang: Joël/Jacob

Evangelische Liedbundel 301:1,2,3
1 Heer, Gij hebt dit lieve leven ons gegeven
als een park, een paradijs,
als een tuin om te betreden, hof van heden Here God, Kyrie eleis!
2 God, wat is er van gekomen? Onze dromen
zijn door eigen schuld vergaan.
Recht en vrede afgestorven, - hoe bedorven
is dit menselijk bestaan!
3 Kom ons harde hart bekeren, kom ons leren
wat de Geest al heeft voorspeld:
komen zal Gods rijk op aarde, niet door zwaarden,
niet door kracht noch door geweld.

Zingende Gezegend 96:1,3,5 (wijs Psalm
134)
1 Door het geloof is Abraham
gegaan, niet wetend waar hij kwam;
niet ziende heeft hij toch aanschouwd
de stad door God voor hem gebouwd.
3 Door het geloof werd Abraham
de vader van een volk, een stam
als sterren talrijk, als het zand,
als korrels, talloos op het strand.
5 Door het geloof heeft Abraham
in Kanaän, waarin hij kwam,
het goede land waarheen hij ging,
gewoond als gast en vreemdeling.

Opwekking 124
1 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. ) 2x
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
)
2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
) 2x
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
)
3 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.

) 2x
)

Opwekking 462
Refrein:
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn, is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
(refrein)
Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen UUn te zijn,
in aanbidding voor U.
(refrein)
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U.

Zingende Gezegend 215:1,4 (wijs Psalm 84)
1 Gezegend zijt Gij, Heer der kerk,
Gij fundament dat hecht en sterk
de stroom der tijden kunt trotseren;
al gaan de eeuwen af en aan,
al schokt de aarde - Gij blijft staan,
uw woord zal weer en wind bezweren al is de kerk niet puur van goud,
zij is op U, de rots, gebouwd.
4 Gezegend zijt Gij, Heer der kerk,
uw tempel is geen mensenwerk,
ons venster vangt het licht van Pasen.
Breng rondom uw verrijzenis
bijeen wat nu gescheiden is,
dan zal de wereld zich verbazen
wanneer zij op dit fundament
een toonbeeld van uw trouw herkent.

