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Liturgie zondagmorgen 16 augustus 2009: 

 

Votum en groet 

zingen: Opw. 488 “Heer, ik kom tot U” (band) 

Heer ik kom tot U; 

neem mijn hart, verander mij, 

als ik U ontmoet 

vind ik rust bij U. 

Want Heer ik heb ontdekt, 

dat als ik aan Uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken 

voor de kracht van uw liefde. 

 

Refrein: 

Houd mijn vast, 

laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, 

heel dichtbij uw hart. 

Ik voel uw kracht 

en stijg op als een arend; 

dan zweef ik op de wind, 

gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde. 

 

Heer, kom dichterbij 

dan kan ik uw schoonheid zien 

en uw liefde voelen, 

diep in mij. 

En Heer, leer mij uw wil, 

zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven 

door de kracht van uw liefde. 

Refrein  

 

Gebed 

 

Bevestiging van br. Fokko Munneke in het ambt van diaken 

- bevestigingformulier (deel diakenen)  

  met gezongen Onze Vader 

- LvK 106: 2, 3 (orgel) 

- gebed 

 

Lezing: 1 Samuël 17:55 – 18:16 

zingen: Ps. 119: 24, 26 (orgel) 

Preek “ontmoeting met David – 3” 

zingen: Opw. 373 “Ik wil jou van harte dienen” (band) 

Ik wil jou van harte dienen 

en als Christus voor je zijn. 

Bid dat ik genade vind, dat 

jij het ook voor mij kunt zijn. 

 

Wij zijn onderweg als pelgrims, 

vinden bij elkaar houvast. 

Naast elkaar als broers en zusters, 

dragen wij elkanders last. 

 

Ik zal Christus' licht ontsteken  

als het duister jou omvangt. 

Ik zal jou van vrede spreken 

waar je hart naar heeft verlangd. 
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Ik zal blij zijn als jij blij bent, 

huilen om jouw droefenis. 

Al mijn leeftocht met je delen 

tot de reis ten einde is. 

 

Dan zal het volmaakte komen 

als wij zingend voor Hem staan. 

Als wij Christus' weg van liefde 

en van lijden zijn gegaan. 

 

Leven in dienstbaarheid 

zingen: Ps. 63:2 en 3 (orgel) 

 

gebed 

 

collecte 

zingen: Opwekking 334 (band) 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen 

waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Refrein: 

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 

Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier, laat uw heil 

heel de aard' vervullen. 

Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint. 

 

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 

Door het bloed mag ik U toebehoren. 

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

Refrein 

 

Staan wij oog in oog met U Heer. 

Daalt uw stralende licht op ons neer. 

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 

U volmaakt wie volkomen zich geven. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

Refrein 

 

zegen 

 

 
 


