Liturgie morgendienst 3 maart, voorganger ds. M. Janssens
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 63:1 en 2

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat

Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Opwekking 770

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

We horen naar Gods wil ten leven
Zingen: Gezang 91:1 en 2 Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen
Kinderlied: Ken je dit verhaal?
God zei: Noach bouw een boot samen met je zonen
maak hem sterk en maak hem groot - je moet er straks in wonen
en neem dan heel veel dieren mee, wanneer de boot gaat varen
Ik zal ze sturen twee aan twee – Ik wil hun leven sparen
de ark was netjes afgebouwd - de intocht kon beginnen
de dieren liepen twee aan twee de ark van Noach binnen
toen deed God de deur op slot en liet de wolken komen
de regen viel met bakken neer en bleef en bleef maar stromen
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ken je dit verhaal, ken je dit verhaal
zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal
ken je dit verhaal, ken je dit verhaal
lees maar in de bijbel want daar staat het allemaal
de wereld werd een oceaan, waarop de ark bleef drijven
slechts de dieren in de ark die zouden overblijven
maar op een dag was het voorbij - het water ging verdwijnen
de wolken schoven weer opzij - de zon begon te schijnen
de aarde werd weer langzaam groen - de bomen gingen groeien
er startte weer een nieuw seizoen en bloemen gingen bloeien
Noach liet de dieren gaan - ze mochten gaan proberen
om elk weer op z’n eigen plek op aarde terug te keren
ken je dit verhaal…
toen zei God: kijk eens omhoog - zie daar die boog vol kleuren
luister Noach Ik beloof, dit zal niet meer gebeuren
Ik zal met jullie nog een keer de aarde op gaan bouwen
Ik maak met jou een nieuw begin daar mag je op vertrouwen
ken je dit verhaal… (2x)

We bidden om verlichting met de Heilige Geest
Inleiding op de Schriftlezingen
We horen naar Psalm139: 1-12 en Lucas 2: 25-32
Zingen: Opwekking 518

HEER, U doorgrondt en kent mij

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.
Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
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U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij….

Verkondiging
Zingen: Opwekking 717

Stil, mijn ziel, wees stil

Stil mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
God U bent mijn God…
Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht, wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
God U bent mijn God… (2x)
Ik rust in U alleen (2x)
We danken en doen voorbede
Collecte; zingen: Opwekking 520

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
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dat in uw armen geborgenheid vindt,
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Zingen: Gezang 391:5, 6 en 7

Doe ons uw heil aanschouwen

De HEER geeft ons zijn zegen mee,
Zingen: Gezang 446:1, 2, 6 en 7 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

