2022-01-02 Liturgie morgendienst
Tekst: Lucas 2: 46b en 47 : waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen
stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.
Votum en Zegen
Zingen: Opw. 407 ( O Heer mijn God)
Wet van de Heer
Zingen: Psalm 90: 4, 7 en 8 ( Zie onder De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Schriftlezing: Lucas 2: 39- 52
Zingen: Psalm 16: 2 en 3 ( Zie onder de Nieuwe Psalmberijming)
Tekst en Verkondiging
Zingen: Psalm 8A :1-4 = Opwekking 70 (GK 2017)( Heer, onze God hoe heerlijk is uw naam)
Gebed
Collecte
Slotzang: Opw. 461 (Mijn Jezus, mijn Redder)
Zegen
--------------Nieuwe Psalmberijming Ps. 90
4. Wij kunnen niet onder uw woede leven. Uw boosheid teistert ons en laat ons beven.
We komen om, we gaan voorgoed te gronde, omdat U woedend bent over de zonde.
Wat wij in het geheim aan kwaad doen ligt vol in het licht dat straalt van uw gezicht.
7. HEER, wil ons elke morgen overladen met liefde als een teken van genade,
zodat wij ons, na lang en loodzwaar lijden, weer met gejuich in U kunnen verblijden.
Vergoed ons onze jarenlange druk en geef een tijd van onbezorgd geluk.
8. Laat ons, uw volk, in de nabije jaren de diepte van uw goedheid weer ervaren.
Toon onze kinderen uw grote daden. HEER, onze God, bewijs ons uw genade.
Verstevig zelf het werk van onze hand. Als U ons helpt, dan houdt het zeker stand.

Psalm 16
2. U vult mijn beker, wat een overvloed. U geeft mij levensruimte, wat een zegen.
Zelfs geeft U mij Uzelf, HEER, U bent goed! U wijst mij dag en nacht de juiste wegen.
Ik stel mezelf voortdurend U voor ogen. U staat mij bij, dus sta ik onbewogen.
3. Ik ben zo blij, ik weet mijzelf beschermd. Wat zou mij ooit nog doodsangst kunnen geven?
HEER, omdat U zich over mij ontfermt is niet het graf het einddoel van mijn leven:
U zult mij tot de volle glorie leiden. Royaal mag ik genieten aan uw zijde.
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