Liturgie zondag 13-01-2019 – 09.30 uur –
ds J.J. Meijer

Liturgie zondag 13-01-2019 – 16.30 uur
samen met NGK – ds P.G. Sinia (NGK Ede)

Thema: Gods huis, een herberg onderweg
Woord van welkom
Luisterlied: Met open armen
Belijdenis van afhankelijkheid
Vredegroet van God
Zingen: Psalm 68 : 2, 3, 13
Gebed
Bijbellezing: Matteüs 7
Zingen: Opwekking 46
Kindermoment
Tekst: Matteüs 7 : 24 -27
Verkondiging
Zingen: Gezang 163 (Ger. Kerkboek 2017)
De wet van Gods liefde
Zingen: Psalm 111 : 1, 6
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 705
Zegen van God
Zingen: Gezang 10

Zingen: Opwekking 369
Votum en vredegroet van God
Zingen: Psalm 105 : 1, 2, 3 (Nieuwe
Psalmberijming)

Gebed
Bijbellezing: Lukas 6 : 36 – 38, 1 Korintiërs 5 :
6 - 13
Zingen: Psalm 130 (uit Liedboek)
Tekst: Johannes 3 : 16 – 21
Verkondiging
Zingen: Psalm 86 : 2, 4, 5 (uit Liedboek)
Dankgebed en voorbeden
Geloofsbelijdenis
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 481
Zegen van God

Bijlage liturgie zondag 13-01-2019 –
09.30 uur – ds J.J. Meijer
Schrijvers voor gerechtigheid - Met open armen
Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.
Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.
Refrein:
Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis. Welkom, welkom thuis.
Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.
Refrein (2 x)

Opwekking 46 – Vader ik aanbid U
Vader ik aanbid U.
‘k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.
Jezus ik aanbid U.
‘k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.
Heil’ge Geest ik aanbid U.
‘k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

Bijlage liturgie zondag 13-01-2019 –
09.30 uur – ds J.J. Meijer
Gezang 163 (Ger. Kerkboek 2017)
Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden.
Een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.
Dit huis, waarin een Gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is.
Dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven plaats tegen de neerslachtigheid,
een pleister van barmhartigheid.
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase.
Hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.

Opwekking 705 – Toon Mijn liefde
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
Refrein:
Toon Mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
Refrein

Bijlage liturgie zondag 13-01-2019 –
16.30 uur – ds P.G. Sinia
Opwekking 369 - Door Uw genade, Vader
Psalm 105 : 1, 2, 3 (Nieuwe Psalmberijming)
Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Prijs God! Verkondig van de daken
Niet door rechtvaardige daden,
hoe Hij zijn naam weet waar te maken.
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in Uw nabijheid en dankzij Uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor Uw troon,
komen wij voor Uw troon.

Zing vrolijk bij je instrument.
Maak overal Zijn macht bekend.
Wees opgetogen, geef Hem eer,
jij die je heil zoekt bij de HEER.

Vraag naar de HEER en naar Zijn daden.
Verwacht voortdurend Zijn genade.
Volk door de HEER apart gezet,
zorg dat je op Zijn almacht let.
Laat altijd worden doorverteld
Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. hoe wijs Hij vonnis heeft geveld.
Nooit konden wij zonder zonde voor U staan.
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.
(2 x)
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in Uw nabijheid en dankzij Uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor Uw troon,
komen wij voor Uw troon.

God, die ons als Zijn volk aanvaardde,
is rechter van de hele aarde.
Voor altijd blijft Zijn woord van kracht,
voor ons en voor ons nageslacht.
De God van Abraham verbindt
zich liefdevol aan ieder kind.

