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Votum en Zegengroet zingen Sela
Votum:
Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.
Zingen:
PsvN 84
Wat houd ik van uw huis
1. Wat hou ik van uw huis
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.
3. Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
Zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.
5. De Heer beveiligt ons
Eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Groet:
Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Hallelujah, hallelujah, amen!
2. Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers
De zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U
4. Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent

Wat hou ik van uw huis.

Gods gebod
Zingen:
sela Het Woord van God
1. Het Woord van God brengt goede vruchten
voort,
in ieder mens die luistert naar uw woord;
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:
het keert niet onvervuld terug.

2. Beproef mijn hart dat voor u openligt;
niets is verborgen voor uw aangezicht.
Dat elke stem die U nog tegenstreeft,
moet zwijgen als U tot mij spreekt.

3. De stem van liefde die in stilte spreekt;
een woord van wijsheid dat mij richting geeft.
De Geest die troost en mij in waarheid leidt;
diep in mijn hart uw woorden schrijft.

4. O levend brood dat al mijn honger stilt,
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit hemels brood, het mens geworden Woord,
is Christus die ik toebehoor.

Gebed
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Zingen:
Ps 62: 4
4. In God is al mijn heil, mijn eer,
mijn sterke rots is God, de Heer,
mijn schuilplaats is Hij in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart.
Stort voor Hem uit geheel uw hart.
God is een toevlucht t' allen tijde.
Lezen:

Ruth 2
Lev. 19: 9, 10 + Lev 19: 33, 34

Zingen:
Opw 687 Heer wijs mij de weg
1. Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan;
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.
3. Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan;
spreek door uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.
Tekst:

Ruth 2

2. Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is;
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.
4. Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef;
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft,
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.

Verkondiging van Goed Nieuws
Zingen:
GK 227: 1,2,4 Alles, alles is gelegen
1. Alles, alles is gelegen
2. Die ons voedt bij duizendtallen,
aan genade, aan Gods zegen;
ons geluk ten deel doet vallen,
welvaart komt bij Hem vandaan.
stelt zich ook voor mij garant.
Allen die de Here vrezen
Die mijn leven leidt op aarde
zullen onaantastbaar wezen,
en mij wonderwel bewaarde
daar zij in Gods vrijheid staan.
reikt al helpend mij zijn hand.
4. Hoop geeft vleugels aan de mensen;
Heer, voorzie in onze wensen
als het U, o God, behaagt.

Dan gaan ziel en lichaam leven,
uit de diepten opgeheven,
daar ons uw genade draagt.

Dank- en voorbeden
Collecte International Justice Mission
Zingen: Opw. 461
1. Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,
al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.
2. Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem,
al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.
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3. Refrein:
Juich voor de Heer,
heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning
en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,
want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U.
4. Slot:
Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U.
Zegen opw. 602
1. Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
2. In Jezus' naam, in Jezus' naam,
in Jezus' naam geef ik jou:
vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
3. Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Pagina 3 van 3

