Liturgie gezamenlijke zangIdienst zondagmorgen 7 november 2022
Thema:
Musyk op Fersyk
Leiding:
Zangdienstcommissie: Margriet, Doet, Knillis.en Freerk.
Muzikale begeleiding: Harry Maring
Zanggroepjes:
Piet, Metske, Johan en Durk. – Ykje, Margriet, Loes en Knillis.
Binnenkomst
De liturgischeklok wordt verzet en de tafelkaarsen worden aangestoken
Welkom
Bemoediging en groet.
Gebed.
AANKONDIGING 1e BLOKJE LIEDEREN
Lichtstad met uw paarlen poorten
(Mannenkwartet)
1.
Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

(Mannenkwartet)
2.
Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.

Refrein (Mannenkwartet)
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Refrein (Mannenkwartet)
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

(Allen)
3.
Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met
Hem In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem

Refrein (Allen)
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Lied 413: 1, 2 en 3
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.

3.

Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

2.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

De kinderen mogen naar de Bernetjinst.
Lied 68: 2 en7
2.

Draag op een lied, aan Hem gewijd
die spoorslags op de wolken rijdt;
hoog is de Naam verheven!
Hij, vader van ’t verweesde kind,
bij wie een vrouw bescherming vindt
in haar vereenzaamd leven.
Hij, Here in zijn heiligdom,
doet wie verlaten was, weerom
het samenzijn ervaren.
Wie was gevangen wordt bevrijd,
maar Hij verbant in eenzaamheid
al wie weerspannig waren.

7.

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

3.

U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman
zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer,
blijf mij nabij.

2.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tranen, die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Lied 247: 1 en 3
1.

Blijf mij nabij,
wanneer het duister daalt.
De nacht valt in,
waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

AANKONDIGING 2e BLOKJE LIEDEREN
1.

Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

3.

Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit de aardse woon
opklimt tot des rechters troon, —
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

Opwekking 488
1.

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Refrein
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
2.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven Door de kracht van Uw liefde

Refrein 2x
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
Filmpje
Opwekking 518
1.

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.

2.

Heer, U doorgrondt en kent mij ,
Want in de moederschoot
Ben ik door U geweven ;
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 mijn ,
U legt uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mijn ,
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 bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen,
Elke dag .

Opwekking 249
1. Heer, wat een voorrecht
Om in liefde te gaan
Schouder aan schouder
In Uw wijngaard te staan
Samen te dienen, te zien wie U bent
Want Uw woord maakt Uw wegen bekend

2. Samen te strijden in woord en in werk
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn
Als Uw kerk, die waarachtig wil zijn

Samen op weg gaan, dat is ons gebed
Als een volk, dat juist daarvoor
Door U apart is gezet
Vol van Uw liefde, genade en kracht
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht

Samen op weg gaan, dat is ons gebed
Als een volk, dat juist daarvoor
Door U apart is gezet
Vol van Uw liefde, genade en kracht
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht

Samen op weg gaan, dat is ons gebed
Als een volk, dat juist daarvoor
Door U apart is gezet
Vol van Uw liefde, genade en kracht
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht
Aankondiging 3e blokje liederen
Hy tilt my op.
(Ykje)
1.It libben jout syn hichten en syn djipten.
Gjin minsk wit fan tefoaren wat it bringt.
Wat is it goed om fan Gods trou te witten,
dat elke dei Hy syn neibyheit skinkt

Refrein: (Zangers)
Hy tilt my op en liedt my op syn hichten,
Hy tilt my op út stoarmen en fertriet.
Syn sterke hân rêdt út’e djipste djipten,
Hy tilt my op nei’t sjongen fan in liet.

(Margriet)
2. Giet alles goed,
dan falt it licht te sjongen,
de blide klanken klinke foar Gods troan.
In nije wei ha ik fan Him ûntfongen;
lis al myn wegen yn syn sterke hân.

Refrein: (Zangers)
Hy tilt my op en liedt my op syn hichten,
Hy tilt my op út stoarmen en fertriet.
Syn sterke hân rêdt út’e djipste djipten,
Hy tilt my op nei’t sjongen fan in liet.

(Loes)
3. Mar swierrichheden kin my ek beneare,
myn moed sjit fol, myn hert is sa oerstjoer.
Ek dán wol God my yn syn leafde leare:
“dyn pine’ en muoite jou se My mar oer”.

Refrein: (Allen)
Hy tilt my op. en liedt my op syn hichten,
Hy tilt my op út stoarmen en fertriet.
Syn sterke hân rêdt út’e djipste djipten,
Hy tilt my op nei’t sjongen fan in liet.

(Allen)
4. God is myn sterkte ek yn drege dagen,
Hy is myn skyld, myn rots en hege stins.
Hy wit fan al myn wrakseljen en fragen,
want Hy is God en Hy kent ider minsk.

Refrein:
Hy tilt my op en liedt my op syn hichten,
Hy tilt my op út stoarmen en fertriet.
Syn sterke hân rêdt út’e djipste djipten,
Hy tilt my op nei’t sjongen fan in liet.

Johannes de Heer: 17
1

Als ik maar weet, dat hier mijn weg,
Door U, Heer, wordt bereid;
En dat die weg, hoe moeilijk ook,
Mij nader tot U leidt.

Refrein: Nader tot U, nader tot U,
Nader mijn Heiland tot U;
Als ik maar weet, dat alles hier,
Mij nader brengt tot U.

2

Als ik maar weet, dat ook voor mij,
De Heer aan ’t kruishout stierf;
En dat de Heiland ook voor mij,
Een levenskroon verwierf.

Refrein:

Nader tot U, nader tot U,
Nader mijn Heiland tot U;
Als ik maar weet, dat alles hier,
Mij nader brengt tot U.

3

Als ik maar weet, Uw liefde o Heer,
Vertroost mij dag aan dag;
Dan juich ik voort, wat ook mijn lot
Op aarde wezen mag.

Refrein:

Nader tot U, nader tot U,
Nader mijn Heiland tot U;
Als ik maar weet, dat alles hier,
Mij nader brengt tot U.

4

Als ik maar weet, ook als op aard’
Mij droefheid wacht of kruis;
Dat ieder kruis mij nader brengt
Bij ’t eeuwig Vaderhuis.

Refrein: Nader tot U, nader tot U,
Nader mijn Heiland tot U;
Als ik maar weet, dat alles hier,
Mij nader brengt tot U.

Johannes de Heer: 166
1

Grijp toch de kansen, door God u gegeven!
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
D’ arbeid der liefde, gedaan om u heen.

Refrein:

Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus.
dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan

|

2.

Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen;
help hen, die vielen, breng troost in hun smart!
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen;
wijs op de Heiland, die rust geeft voor ’t hart!

Refrein:
3.

Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
’t wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard’.
En eens daarboven, daar vinden we weder
vruchten van ’t zaad, dat wij strooiden op aard.

Refrein:

Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus.
dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan

Gebeden, die we besluiten met stil gebed
en het gezamenlijk gebeden Onze Vader.
Inzameling van de gaven:
De 1e collecte: Klavertje 5
De 2e collecte: Orgelfonds
Haven van Rust
(Mannenkwartet)
1.
'k Zwierf eenzaam en bang
op een zee van verdriet.
Zover van de veilige kust.
Toen hoord' ik een stem
zei: komt nu tot Hem.
En ik kwam in een Haven van rust.
(Mannekwartet)
2. O, zie hoe vol liefde uw Redder u wacht.
Hij weet van uw scheepje in nood.
Kom, hoor naar zijn stam,
zoek uw toevlucht bij Hem,
want waarlijk, Zijn liefde is groot.

(Allen)
3.
De storm is voorbij
en de lucht is geklaard,
de vrees wijkt nu weer in het hart.
Hij sprak met Zijn stem,
ja, de wind naar Hem,
en ik weet niet langer de smart.

Refrein: (Mannenkwartet)
Dan vind ik mijn lust
in die Haven van rust
en vrees voor de stromen niet meer.
De kracht van d'orkaan
richt geen onheil meer aan,
'k ben veilig bij Jezus, mijn Heer.
Refrein: (Allen)
Dan vind ik mijn lust
in die Haven van rust
en vrees voor de stromen niet meer.
De kracht van d'orkaan
richt geen onheil meer aan,
'k ben veilig bij Jezus, mijn Heer.
Refrein: (Allen.)
Dan vind ik mijn lust
in die Haven van rust
en vrees voor de stromen niet meer.
De kracht van d'orkaan
richt geen onheil meer aan,
'k ben veilig bij Jezus, mijn Heer.

Zegenbede.
Johannes de Heer: 57.
1.

Er komen stroomen van zegen.
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;
Stroomen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.

Refrein:
Stroomen, stroomen van zegen,
Komen als plasregens neêr.
Nu valen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stroomen, o Heer.

2.

Er komen stroomen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn:
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.

Refrein:
3.

Er komen stroomen van zegen,
Zend ons de heilstroom nu neêr!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z’ ons voortdurend, o Heer.

Refrein

