Liturgie Vriendendienst 14 juni 2009
Prelude
- Psalm 23 (instrumentaal)
- Opwekking 598 (met (samen)zang)
- Friends (instrumentaal)
- Opwekking 461
Welkom
Aanbidding
- Psalm 23
- Psalm 146: 1, 2, 8
Zegen
Zingen
- Opwekking 261
Gebed
Film
Bijbellezen
Preek
Getuigenis
Belijdenis
Zingen
- Opwekking 598
Dankgebed
Collecte
- Friends
Slotlied
- Opwekking 7

band
De Heer is mijn Herder
The Potter’s Hand
Mijn Jezus, mijn Redder

De Heer is mijn Herder
Ik wil zingen al mijn dagen

band
orgel

Abba, Vader

orgel

The Potter’s Hand

band

band
Ambrosiaans Lofgezang

orgel/band

Liedteksten Vriendendienst 14 juni 2009
Opwekking 598
The Potter’s Hand
Machtige Heer, grote
Verlosser,
iedere dag kneden Uw
handen
mijn leven als klei.
Zo vormt U mij naar Uw
plan.
U roept mij zacht in Uw
nabijheid;
daar vind ik kracht,
Uw Geest omgeeft mij.
Leer mij, O Heer,
hoe ik steeds meer leef als
U.

U riep mij om voor U te
leven,
aan U alleen wil ik mij
geven.
Trek mij, o Heer,
dichter naar U toe.
refrein:
Neem mij, kneed mij,
vorm mij, vul mij:
ik leg mijn leven in Uw
sterke hand.
Roep mij, zend mij,
leid mij, wandel naast mij:
ik leg mijn leven in Uw
sterke hand.

U roept mij zacht in Uw
nabijheid;
daar vind ik kracht,
Uw Geest omgeeft mij.
Leer mij, O Heer,
hoe ik steeds meer leef als
U.
U riep mij om voor U te
leven,
aan U alleen wil ik mij
geven.
Trek mij, o Heer,
dichter naar U toe.
refrein 2x

Opwekking 461
Mijn Jezus, mijn Redder
Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,
al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde, Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem,
al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,
want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U.
Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,
al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde, Heer.

refrein:
Juich voor de Heer,
heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning
en Zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.

Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem,
al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.
refrein 2x

Psalm 23
De Heer is mijn Herder
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet
gaan
de Heer is mijn herder
Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult
staan
U bent heel dichtbij
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht

Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet
gaan
de Heer is mijn herder
Want wat mij ook wordt
aangedaan
U helpt mij telkens weer
U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zoveel meer
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet
gaan
de Heer is mijn herder

Uw goedheid en uw liefde,
Heer
volgen mij altijd
en ik mag heel dicht bij U
zijn
tot in eeuwigheid
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet
gaan
de Heer is mijn herder

Psalm 146: 1, 2 en 8
Ik wil zingen al mijn dagen
Ik wil zingen al mijn dagen:
Halleluja, prijs de Heer.
Psalm en lied, Hem
opgedragen,
Zal ik wijden aan zijn eer.
Juich, mijn ziel, in God
verblijd,
Heel uw aardse levenstijd,
Heel uw aardse levenstijd.

Wil toch niet op mensen
bouwen,
Hoe voornaam ook en
geacht.
Want beschaamd wordt uw
vertrouwen,
Als u heil van hem
verwacht.
Als hun stervensuur zal
slaan,

Zal hun plan met hen
vergaan.
’t Is de Heer van alle heren,
Sions Koning, groot in
macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Tot het laatste nageslacht.
Sion, zing uw God ter eer.
Halleluja, loof de Heer,
Halleluja, loof de Heer

Opwekking 261
Abba, Vader
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen.

Opwekking 598
The Potter’s Hand
Machtige Heer, grote
Verlosser,
iedere dag kneden Uw
handen
mijn leven als klei.
Zo vormt U mij naar Uw
plan.
U roept mij zacht in Uw
nabijheid;
daar vind ik kracht,
Uw Geest omgeeft mij.
Leer mij, O Heer,
hoe ik steeds meer leef als
U.

U riep mij om voor U te
leven,
aan U alleen wil ik mij
geven.
Trek mij, o Heer,
dichter naar U toe.
refrein:
Neem mij, kneed mij,
vorm mij, vul mij:
ik leg mijn leven in Uw
sterke hand.
Roep mij, zend mij,
leid mij, wandel naast mij:
ik leg mijn leven in Uw
sterke hand.

U roept mij zacht in Uw
nabijheid;
daar vind ik kracht,
Uw Geest omgeeft mij.
Leer mij, O Heer,
hoe ik steeds meer leef als
U.
U riep mij om voor U te
leven,
aan U alleen wil ik mij
geven.
Trek mij, o Heer,
dichter naar U toe.
refrein 2x

Tijdens de collecte

Luisterlied ‘Friends’
Michael W. Smith
Packing up the dreams God planted
In the fertile soil of you
Can’t believe the hopes he’s granted
Means a chapter in your life is through

But we’ll keep you close as always
It won’t even seem you’ve gone
cause our hearts in big and small ways
Will keep the love that keeps us strong

And friends are friends forever
If the lords the lord of them
And a friend will not say never
cause the welcome will not end
Though it’s hard to let you go
In the fathers hands we know
That a lifetimes not too long to live as friends.
With the faith and love gods given
Springing from the hope we know
We will pray the joy you’ll live in
Is the strength that now you show

But we’ll keep you close as always
It won’t even seem you’ve gone
cause our hearts in big and small ways
Will keep the love that keeps us strong
And friends are friends forever
If the lords the lord of them
And a friend will not say never
cause the welcome will not end
Though it’s hard to let you go
In the fathers hands we know
That a lifetimes not too long to live as friends.

Opwekking 7
Heer God, U loven wij
Heer, God, U loven wij.
Heer, U belijden wij.
Vader in eeuwigheid,
zingt 't gans heelal uw naam.
Aarde en hemel, Heer,
zingen uwe naam ter eer,
heel uw schepping door,
eeuwig met 't engelenkoor:

Heilig, heilig, heilig is onze God,
de Heer Zeëbaoth.
Hemel en aarde
zijn van uw grootheid vol.
Hemel en aarde
zijn van uw grootheid vol.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Amen.

