Liturgie zondag 17-03-2019 – 09.30 uur –
ds H. Drost – aangepaste dienst
Thema: je hoeft niet bang te zijn
Zingen: Opwekking 581
Mededelingen
Votum en zegengroet
Zingen: Opwekking 32
Wet
Uitleg 1e gebod
Zingen: Lied van de 10 geboden
Gebed
Zingen: Gezang 156
Bijbellezing: Mattheüs 14
Vertelling/Kindermoment
Zingen: E&R 245
Verkondiging
Zingen: Psalm 93 : 1, 2
Gebed
Zingen: Onze Vader (Elly & Rikkert)
Inzameling van de gaven
Tijdens collecte: Opwekking 789
Zingen: Gezang 168
Zegen van God
Zingen: kinder Opwekking 185

Middagdienst zondag 17-03-2019 –
16.30 uur samen met NGK in De Parel –
ds J.H. Riemer (Langerak)

Bijlage liturgie zondag 17-03-2019 –
09.30 uur – ds H. Drost
Opwekking 581 – Til mij op
Ik wil heel dicht bij U zijn,
als een kind bij de vader op schoot.
Ik wil heel dicht bij U zijn;
dat is de plek waar ik hoor.
Til mij op, neem mij in Uw armen.
Til mij op, houd mij dicht tegen U aan.
Til mij op, ik wil U omarmen.
Til mij op en laat mij niet meer gaan.
Draag mij door het diepe water,
waar ik zelf niet meer kan staan.
In Uw armen ben ik veilig, wanneer U mij draagt,
als ik niet verder kan gaan.
Ik mag heel dicht bij U zijn,
als een kind bij de Vader op schoot.
Ik mag heel dicht bij U zijn;
dat is de plek waar ik hoor.
En U tilt mij op, neemt mij in Uw armen.
En U tilt mij op, houdt mij dicht tegen U aan.
En U tilt mij op, Ik mag U omarmen.
En U tilt mij op en laat mij niet meer gaan. ) 2x

Opwekking 32 – Dit is de dag
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft,
die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij, wees daarom blij
en zing verheugd, en zing verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij en zing verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.

Bijlage liturgie zondag 17-03-2019 –
09.30 uur – ds H. Drost

Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw.
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.

Lied van de 10 geboden
(wijs: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht) Zes: je moet niet haten,
Dat brengt veel verdriet.
Ken je Gods gebod: woorden één tot tien?
Gods laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien. Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.
Al die woorden zijn er ook voor jou en mij.
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij.
Eén dat is de Heer, niemand is als God.
In Zijn vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dan geen beelden;
Hij is altijd méér.
Dien geen and’re goden dan God, de Heer.

Zeven is Gods Woord, ja probeer het maar:
Dwars door dik en dun toch trouw zijn aan
elkaar.
Acht: je mag niet stelen wat van and’ren is;
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.

Negen: spreek geen kwaad
Drie dat is de naam van de hoge God.
en maak niemand zwart;
Hij vraagt ook aan jou dat jij niet met Hem spot. Zeg alleen de waarheid; houd een zuiver hart.
Vier, dat is de rustdag: dag van onze Heer.
Elke week een feestdag, vandaag ook weer!

Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft.

Bijlage liturgie zondag 17-03-2019 –
09.30 uur – ds H. Drost
E&R 245 – Je hoeft niet bang te zijn
Je hoeft niet bang te zijn.
Al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand.
In die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn.
Als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom jouw leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Elly & Rikkert – Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt.
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden.
Gelijk ook wij aan anderen vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk.
En de kracht en de heerlijkheid.
Tot in eeuwigheid.
In eeuwigheid.
Amen

Bijlage liturgie zondag 17-03-2019 –
09.30 uur – ds H. Drost
Opwekking 789 – Lopen op het water
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op Uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
Refrein

Geest van God,
leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder
dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid.

Kinder Opwekking 185 – De Here zegent jou
De Here zegent jou en Hij beschermt jou.
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn.
Hij zal Zijn vrede aan je geven.
De Here zegent u en Hij beschermt u.
Hij schijnt Zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn.
Hij zal Zijn vrede aan u geven. (2x)

