Sing – in Gemeentedag 12 september 2020
Welkomstwoord
Ere zij aan God, de Vader – OTH 303
1. Ere zij aan God, de Vader,
Ere zij aan God, de Zoon,
Eer de heil'ge Geest, de Trooster,
De Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
De Drie-een'ge in zijn troon.

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
Ons van alle smet bevrijdt,
Eer zij Hem die ons gekroond heeft,
Koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
Ere zij het Lam gewijd.

3. Ere zij de Heer der eng'len,
Ere zij de Heer der kerk,
Ere aan de Heer der volken;
Aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
Looft de Koning, heel zijn kerk.

4. Halleluja, lof, aanbidding
Brengen eng'len U ter eer
Heerlijkheid en kracht en machten
Legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
Lof zij U, der heren Heer!

Psalm 25: 5 en 6
5. Lout're goedheid, liefdekoorden,
Waarheid zijn des HEEREN paân
Hun, die Zijn verbond en woorden,
Als hun schatten, gadeslaan.
Wil mij, Uwen naam ter eer;
Al mijn euveldaân vergeven!
Ik heb tegen U, o HEER,Zwaar en
menigmaal misdreven.

6. Wie heeft lust den HEER te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezegend aard'rijk erven.

Gebed (met dankgebed voor de maaltijd) en korte meditatie
Spreek, o, Heer, door Uw heilig woord – OTH 233
1. Spreek, o Heer, door uw heilig
woord, dat ons hart U hoort en
verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in
ons, en verander ons naar uw
evenbeeld, zodat Christus licht in
ons zichtbaar is, onze daden maakt
tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw
heerlijkheid.

2. Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en
gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot
heerlijkheid. Woord van hoop, dat
ons leven deed, overwinning geeft
over ongeloof.

3. Spreek, o Heer, maak ons denken
nieuw, laat de diepten zien van uw
plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens
werk'lijkheid.
5. Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw
heerlijkheid. Spreek, o Heer, en
voltooi in ons wat uw hand begon
tot uw heerlijkheid.
Heere, maak mij Uw wegen bekend – OTH 505
Here, maak mij uw wegen bekend
en toon mij de weg die goed is voor mij.
O Here, maak mij uw wegen bekend
en toon mij de weg die goed is voor mij.
Want U bent mijn God, de enige God,
Ja U bent mijn God, de enige God.
Laat mij zien, laat mij zien,
wat U wilt, wat U wilt,
door uw woord, door uw woord,
door uw Geest, door uw Geest.
Uitleg over de maaltijd

4. Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw
heerlijkheid. Uw genade geeft ons
de zekerheid: al wat U belooft,
wordt eens werk'lijkheid.

