Liturgie zondag 28 juni
Lied voor de dienst: ELB 170: 1, 2
1. Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Refrein
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw
o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw o Heer, aan mij betoond.
Welkom
Intochtslied: Psalm 105: 1
1. Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
Stil Gebed
Votum en Groet
Gebed
Genadeverkondiging; lezing Gods gebod
Zingen: ELB 185: 1
1. Leer mij uw weg o Heer; leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer,
leer mij uw weg.
Houd mij in evenwicht,
dat ‘k voor uw aangezicht
wandel in ’t volle licht,
leer mij uw weg.
Gebed om de Heilige Geest
KND lied: Wij danken de Heer
Schriftlezing: Exodus 1

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de
toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
refrein

Zingen: Psalm 105: 9, 18
9. De harten der Egyptenaren,
die Israël genegen waren,
zijn door de Heer die alles leidt
vervuld met afgunst, haat en nijd.
Toen heeft Egypte hen gekweld
met sluwe list en bruut geweld.

18. Die gunst heeft God zijn volk bewezen,
opdat het altoos Hem zou vrezen
zijn wet betrachten en voortaan
volstandig op zijn wegen gaan.
Prijs God om al zijn majesteit.
Hij leidt ons tot in eeuwigheid.

Verkondiging: n.a.v. Exodus 1: 17
Zingen: Gezang 304: 1
1. God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ’t heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en ‘t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.
Dankgebed en voorbede
Slotlied: Gez. 444: 1, 2
1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
Zegen
Zingen: Gez. 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. Vakantie bijbelclub

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd’ en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig’ toe!

