2019-03-10 Liturgie morgendienst
votum en groet
zingen ps 27:1,2*
wetslezing
zingen LVK Liedboek 1973 183:3,5
gebed
lezen Joh 18:1-14
zingen ps 142:1(allen),2(vrouwen),3 (mannen) 4 (vrouwen) 5 (mannen) ,6 (allen)*
Preek over Joh 18:4-8
zingen LVK Liedboek 175:2,4
gebed
collecte
zingen GK06 Geref kerkboek 2006 gez 89:2,3
zegen
--------------------------------Ps 27
1. God is mijn licht, mijn heil, wat kan mij deren? Hij is de HEER, ik ben voor niemand bang.
Ieder gevaar kan ik met Hem trotseren. Op Hem, mijn rots, bouw ik mijn leven lang.
De aanval van belagers hield geen stand: ze struikelden en beten in het zand.
Al smeedt een machtig leger een complot, in oorlog zelfs vertrouw ik op mijn God.
2. Eén ding vraag ik de HEER: of ik mag wonen bij Hem in huis, zodat Hij daar altijd
zijn liefdevolle goedheid mij kan tonen. Daar dien ik Hem in zijn aanwezigheid.
Ik weet dat in zijn tent bij tegenslag beschutting is en ik er schuilen mag.
Ik zing een vrolijk lied en musiceer; met opgeheven hoofd prijs ik de HEER.
Ps 142
1. Wanhopig schreeuw ik tot de HEER; mijn zorgen werp ik voor Hem neer.
Ik smeek om hulp, ik roep Hem luid; mijn klachten stort ik voor Hem uit.
2. Toen ik geen kracht meer over had was U bij mij, U kent mijn pad.
Maar op dat pad dreigt het gevaar: er ligt een valstrik voor me klaar.
3. Vertwijfeld kijk ik om mij heen, maar niemand helpt, ik ben alleen.
Er is geen mens die mij ziet staan, geen schuilplaats waar ik heen kan gaan.
4. Ik roep tot U, ik blijf erbij: U bent het toevluchtsoord voor mij.
U bent mijn deel, mijn een en al, zolang mijn leven duren zal.
5. Verlos mij, want ik word belaagd, door tegenstanders opgejaagd.
Ik ben verzwakt, hun macht is groot. Verhoor mij, red mij uit de nood!
6. Laat mij in vrijheid verdergaan, dan hef ik weer een loflied aan
te midden van wie eerlijk leeft: U bent het die verlossing geeft.

