Liturgie zondag 14 juni
Lied voor de dienst: ELB 187: 1, 2, 3
1. ’t Scheepke onder Jezus hoede,
met zijn kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen, die in nood zijn, op.
Al staat de zee ook hol en hoog
en zweept de storm ons voort,
wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor ’t oog.

2. Zon, bestraal het kleine scheepke;
winden, stuwt het zacht vooruit;
golven, draagt het naar de verten,
waar Gods einder zich ontsluit.
Dat nooit ’t geloof bezwijken moog’;
God houdt zich aan zijn woord;
wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor ’t oog.

3. Zie, o zondaar, hoe de kruisvlag
wappert boven d’ oceaan!
Kom tot Jezus; wie Hem volgen,
kan geen storm ooit doen vergaan.
Wij wenden ons tot God omhoog:
O Heer geleid ons voort!
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor ’t oog.
Welkom
Intochtslied: Psalm 65: 1, 2
1. De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.
Stil Gebed
Votum en Groet
Zingen: Gezang 323: 1
1. God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in ’t stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve ’t hart Hem weder.
Verootmoedigingsgebed

2. Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

Zingen: Gezang 323: 3
3. Gaarne laat ik varen alle ijdelheden,
alle aardse vreugd en vrede.
Wil en wens begeeft mij, ziel en lijf en leven
zij geheel aan U gegeven.
Ja Gij zijt voor altijd
onze God en Here.
U zij lof en ere.
Regel voor een christelijk leven
Zingen: Gezang 323: 8
8. Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge_in mij uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga, zit of sta,
laat mij U aanschouwen
met een stil vertrouwen.
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Zingen: ELB 420: alleen refrein
Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je vinden,
halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja.
Kindermoment en KND lied A tot Z YouTube
Schriftlezing: Handelingen 2: 1 - 19
Zingen: Psalm 138: 1, 2, 4
1. U loof ik, Heer met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult o Here wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

2. Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt het U, o Here!
Als Gij hun ’t woord van uw verbond
met eigen mond hebt willen leren.

4. Als ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.
Verkondiging
Zingen: Gezang 291
1. Nooit kan ’t geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
’t Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

2. Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog!
Voor hen, die ’t heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemdlingschap vergeten
en wij, wij zijn in ’t vaderland!

Dankgebed en voorbede
Slotlied: ELB 186b
1. Wees mijn leidsman, trouwe Here,
voer mij, pelgrim, door de nacht.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
van wie ‘k al mijn steun verwacht.
Brood des hemels, brood des hemels,
voed mij door uw heil ‘ge kracht,
voed mij door uw heil ‘ge kracht!
3. Komt het uur, dat ik moet sterven,
red mij dan uit angst en nood.
Doe mij Kanaän beërven;
vrij van satan, hel en dood.
Eeuwig durend, eeuwig durend
maak ik dan uw liefde groot,
maak ik dan uw liefde groot.
Zegen

2. Open uw kristalfonteinen,
waar de heilstroom uit ontspringt.
Laat uw wolkkolom verschijnen
als mij moed en kracht ontzinkt.
Doe mij reizen, doe mij reizen
door uw trouwe zorg omringd,
door uw trouwe zorg omringd.

Zingen: Gezang 456: 3
3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Collectes
1. Diaconie
2. Kerk
3. Stichting Plyskiv

