Welkom in deze dienst
Voorganger is ds. J. van Rumpt
(Hulshorst)
Schriftlezing: Markus 9 vers 14 t/m 29
Psalm 73 vers 12
Psalm 95 vers 1 en 4
Lied 190 vers 1 en 4 (Op Toonhoogte)
Psalm 25 vers 2 en 6
Psalm 108 vers 1 en 2
Lied 120 vers 1 t/m 3 (Johan de Heer)

Zondag 14 oktober 16:45 uur
Oude Kerk

Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Lied 190 vers 1
Op Toonhoogte

Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samen bracht;
en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Lied 190 vers 4
Op Toonhoogte

Heer, ik geef me aan U volkomen;
‘k Leg mijn al hier voor u neer,
Opdat Gij in mij zoudt wonen
Met Uw Geest, o Heer!
Al de liefde van mijn harte
Zij U voortaan toegewijd!
‘k Vrees geen moeite meer of smarte,
Daar Gij met mij zijt.
Refrein Glorie, glorie, halleluja!
‘k Leg mijn al aan Jezus’ voet,
En nu is mijn heil volkomen
Door het dierbaar bloed.

Lied 120 vers 1
Johan de Heer

Heer, mijn wil leg ‘k voor U neder,
Neem hem aan nu voor altijd;
Dat niets kwaads hem immer weder
Van den Uwen scheid’!
Heer tot U breng ik mijn leven,
Hoor nu mijn geloften aan;
‘k Heb mijn al aan U gegeven,
Neem het, Heiland aan.
Refrein

Lied 120 vers 2
Johan de Heer

Heer, mijn God, bestuur mijn wegen,
Strijden wil ik slechts voor U!
Jezus’ bloed kocht ook mijn leven,
Hem behoor ik nu.
Openbaar U zelf aan mij, Heer,
Als mijn eeuwig trouwe Vriend!
Tot in ’t stervensuur bewaar mij,
Voor altijd Uw kind.
Refrein

Lied 120 vers 3
Johan de Heer

