Zondag 8 augustus Boelenslaan
Voor de dienst : Psalm 84: 1 en 3
1
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
3
Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
GEBED.
Psalm 32 : 2 en 3
2 Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden;
ik weet dat ik uw wet heb overtreden.
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,
maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld.
Laat daarom tot U komen uw beminden,
stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden.
Duistere vloeden stormen op hen aan,
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.
3

MEDEDELINGEN
INTOCHTSLIED Elb 241: 1 en 2
1.Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer,
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt,
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
2.Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijn t met vuur.
Een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
.
VOTUM EN GROET - Klein Gloria
Zingen Elb 241 : 3
3.Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt.
Niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.

Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al mijn beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met lied'ren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

GENADE VERKONDIGING.
Psalm 103 : 3,4,5
3

Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

4

Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

5
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
LEEFREGELS
Lezen - lied 260 ELB (naar Exodus 20)\

BEAMERLIED

COLLECTE
https://www.youtube.com/watch?v=kRXQCxw
v6Ro

GELOOFSBELIJDENIS

Heer wijs mij Uw weg Sela. (opw. 687)

Zingen: SLOTLIED

Gebed om verlichting met de HG

SCHRIFTLEZING : Psalm 139 : 1-10
Marcus 10: 13-16

Zingen: gezang 250 1,2,4
Kom heilge geest Gij vogel Gods
1 Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.
2 Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
4 Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

VERKONDIGING

elb 356 1,2,3

Van U wil ik zingen,
wie ‘d eng’len omringen,
al juichend getuigend
uw goedheid, o Heer.
‘k Wil loven en danken
met woorden en klanken
en prijzen uw goedheid
en liefde steeds meer.
Moog’ immer mijn harte
in vreugd en in smarte
zich leren tekeren,
o God, tot uw troon.
Verhoor mijn verlangen,
wil leiden mijn zangen
tot ‘k Vader, benader
der engelen troon.
Moog’ hier dan mijn zingen,
uw heem’len doordringen
en juub’len zich mengen
met hemelse toon
tot ‘k eenmaal hierboven
U eeuwig mag loven
als ‘k juichend zal staan
bij uw stralende troon.
ZEGEN WOORDEN (st .Patrick)

Thema: Gods zegenende handen op ons.
Zingen: psalm 139 1,2
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
Danken en voorbede

Amen amen amen
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer
Amen God, Uw naam ter eer.

