Liturgie Openluchtdienst zondag 17 juli
WK 599: 1, 2, 3 en 6
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, oh God voor al wat leeft.
Dank U voor wat ik niet verdiende,
dat Gij mij vergeeft.
Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek.
Dank U, Uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik dit zeggen kan.
Dank U, Oh God ik wil U danken,
dat ik danken kan!
WK 428: Er is een verlosser
Er is een Verlosser
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.

Dank U, o mijn Vader.
U gaf Uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan
Dank U, o mijn Vader
U gaf Uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan
WK 448: Jezus leeft in eeuwigheid
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Jezus, mijn Verlosser
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Dank U, o mijn Vader
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan

Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Ja, de dag zal komen
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning
dienen voor eeuwig en eeuwig

WK 453: Machtig God, sterke Rots
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 89: 7
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken
hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't
Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam
zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe;
Uw macht schraagt hen in 't lijden;
Uw onbezweken trouw
zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid
hen naar Uw woord verhogen.

Wetlezing

Psalm 119:1
Welzalig zijn d' oprechten van gemoed,
Die, ongeveinsd,
des HEEREN wet betrachten;
Die Hij op 't spoor
der godsvrucht wand'len doet;
Welzalig die, bij dagen en bij nachten,

Gods wil bepeinst, en Hem als 't
hoogste goed,
Van harte zoekt
met ingespannen krachten.
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 8: 18, 23-27
Psalm 65: 1 en 5
De lofzang klimt uit Sions zalen
Tot U met stil ontzag;
Daar zal men U, o God, betalen
Geloften, dag bij dag.
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,
O Hoorder der gebeên,
Dies zullen allerlei geslachten
Ootmoedig tot U treên.
t Gebruis der zee doet Gij bedaren,
Daar Gij haar golven stilt;
't Rumoer der volken, als der baren,
Betoomt Gij, waar Gij wilt.
Wie d' einden dezer aard' bewonen,
Aanschouwen, dag aan dag,
De teek'nen, die Uw almacht tonen,
Met vrees en diep ontzag.
Preek
Psalm 93: 3 en 4
Maar, HEER, Gij zijt veel sterker dan 't
geweld
Der waat'ren, dien Uw almacht palen stelt
De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil,
Hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil.
Uw macht
is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan;
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER,
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.
Gebed

Psalm 107: 15
Hij doet den storm bedaren,
De golven zwijgen stil;
Nu rijst de vreugd; de baren
Zijn effen op Gods wil;
Nu wijkt verslagenheid,
Na zoveel angstig slaven,
Daar God hen veilig leidt
In hun begeerde haven.

Waar de weg mij brengen moge
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
WK 356: Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen
WK 471: Wat de toekomst brenge moge
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand.
Moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader, wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed.
Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in de hemel kom.
Laat mij niet mijn lot beslissen,
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen
als Gij mij de keuze liet.
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt.
Neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
In zijn liefde je bewaren.
In de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten.
In Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

