Liturgie zondag 3 januari 2021
Voorganger: Prof. Dr. W. Balke
Organist: Pim de Ruig

• Welkom en afkondigingen
• Stil gebed, Votum en groet(staande)
• Psalm 139: 1, 10 en 14(koor)
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.
10. O God, hoe diep verwonderd ga
ik uw volmaakte wijsheid na.
Hoe schoon is alles wat Gij doet.
Hoe kostelijk in overvloed
zijn uw onpeilbare gedachten,
ik overdenk die al mijn nachten.
14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.
•
•
•
•

Hoofdsom van de wet
Gebed
Schriftlezing: Psalm 91
Psalm 91: 1 en 5(koor)

1. Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

5. Maar gij moogt schuilen bij den Heer,
geen kwaad bedreigt uw woning;
gij hebt tot schild en tegenweer
den allerhoogsten Koning.
Hij gaf zijn engelen bevel
dat u geen ding zou schaden;
zij zullen u naar Gods bestel
behoeden op uw paden.
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Preek
Orgelmeditatie
Dankgebed, voorbede en het Onze Vader
Collectes: Alle collectes van harte aanbevolen!

Diaconie:
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie HG
’s-Graveland

•

Zending:
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie HG
s-Graveland

Kerkrentmeesters:
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij HG.
’s-Graveland

Gezang 445: 2 en 3(koor, staande)

2. Jezus Christus is gestorven,
is verrezen, ook voor mij,
heeft de zegepraal verworven
en het leven, ook voor mij.
Aan Gods rechterhand gezeten,
zal Hij nimmer mij vergeten,
maar, uit deernis met mijn lot,
treedt Hij voor mij in bij God.
3. Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, doe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.
•

Zegen

Zondag 10 januari kunt u weer afstemmen op het youtube-kanaal en de kerkwebradio voor een dienst waarin
ons voorgaat ds. G.J. Krol uit Geldermalsen.

Wij wensen u een mooie zondag en een fijne week!
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