Liturgie zondag 19 april 2020
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De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

Eerste scherm: 15 minuten van te voren; orgelmuziek
CGK Hardenberg – Schriftlezing: Lucas 6:1-11 – thema: “en ik zal u rust
geven”
ds. Dik Brienen
ouderling: Arent de Weerd
opname: Jille Wedzinga en Piet Bulder
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De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Zingen: De Heer is mijn Herder (LiedbvK 14)
Basiliek van de HH Agatha en Barbara, Oudenbosch -21 september
2010/ http://nederlandzingt.nl
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De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

Welkom en mededelingen door ouderling

Zingen: Aan Uw voeten Heer, Opwekking 462
St. Michaëlskerk in Zwolle - 21 november 2018/Website:
http://nederlandzingt.nl
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U.
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De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
En om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
Kom ik nu tot U, o Heer.

3
De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

Aan uw voeten Heer.

1

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
Hier in een plaats van aanbidding,
In Geest en waarheid samen één te zijn,
In aanbidding voor U.

Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Aan uw voeten Heer.

10 geboden uit Exodus 20
Verootmoediging en genadeverkondiging
Geloofsbelijdenis: 12 artikelen van het geloof

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
Ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

Ps 62:1,5 Nb De Oude Jan, Delft - 27 september 2016
http://nederlandzingt.nl
1
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Stil gebed
Votum&Groet

Ps 42:1,3 Nb Jaarbeurs, Utrecht -18 april 2015
http://nederlandzingt.nl
1
Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

5
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons allen.

3
Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.

Zingen: Ps 118:1,5 Nb St. Christoffelkathedraal - 25 september 2018

Gebed

Schriftlezing: Lucas 6:1-11
http://nederlandzingt.nl
1
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
2

Zie, hoe alles hier verandert,
En verlang alleen naar God.

Laat, Israėl, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Mededelingen/meeleven
Dankzegging&Voorbede
Kinderlied: Zelfs als ik wiebel, wankel, wagge,
Wiebel, wankel, waggel - Wim Bevelander Wat er ook is Expoza Musi);

5
De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht;
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

Muserk Rights Management

Zelf als ik wiebel, wankel, waggel,
God laat mij niet vallen.
Zelfs als ik stribbel, strompel, struikel,
dan houdt Hij mij vast.
Ga ik bijna onderuit,
lig ik haast weer op mijn snuit,
dan blijft Hij van mij houden.
Als ik wiebel, wankel, waggel,
stribbel, strompel, struikel,
Hij houdt van mij.

Verkondiging – “en Ik zal u rust geven”
Zingen: Nicolaïkerk in Utrecht - 19 maart 2019 http://nederlandzingt.nl
Rust mijn ziel, uw God is Koning,

Zelfs als ik snotter, snik of snuiter,
dan wil Hij mij helpen.
Zelfs als ik miezer, mok of mopper,
staat Hij voor mij klaar.
Of als alles tegenzit
en ik delf het onderspit,
dan blijft Hij heel dicht bij me.
Als ik snotter, snik of snuiter,
miezer, mok of mopper,
Hij houdt van mij.

1 Rust, mijn ziel! uw God is Koning,
Heel de wereld zijn gebied;
Alles wisselt op zijn wenken,
Maar Hij zelf verandert niet.
2 Ieder woelt hier om verandring,
En betreurt ze dag aan dag,
Hunkert naar het geen hij zien zal,
Wenscht terug ’t geen hij eens zag.
3 Rust, mijn ziel! uw God is Koning,
Wees te vrede met uw lot;

Als ik me per ongeluk vergis
en ik maak een blunder
3

op een blauwe of een grauwe of een kouwe dag,
God is altijd daar.
Ook al schaam ik me haast dood,
zijn liefde is zo groot,
dat ik Hem kan vertrouwen.
Als ik wiebel, wankel, waggel,
stribbel, strompel, struikel,
toch wil Hij me leiden
en dat maakt me wel bescheiden.
Wiebel, wankel, waggel,
stribbel, strompel, struikel,
ik hou van Hem.
Zegen
Uitleidende muziek: Psalm 27 van G. Fouré

4

