Liturgie voor de dienst van 7 oktober 2018 om 19.00 uur in de Goede
Herderker te Epe.
Voorganger: Ds. G.C. Buijs
M.m.v.:
Combo Goede Herderkerk o.l.v. Henk van Roekel
****************************************************************************
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Lied 462 (Opw.)
Refrein: 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.
Ja ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist’ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
Refrein:
Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
Refrein:
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. (3x)
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 618 (Opw.)
Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop
die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.
U overwon in elke nood,
U brak de banden
van de dood.
Refrein: U bent de hoop in ons bestaan.
U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien.
U won van de dood, droeg onze pijn.
Nu mogen wij dicht bij U zijn.
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof…
Zingen: ’Our God is an awesome God’
2x
Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom power and love
Our God is an awesome God
When He rolls up His sleeves
He ain't just putting on the Ritz
Our God is an awesome God
There's thunder in His footsteps
and lightning in His fists
Our God is an awesome God
The Lord wasn't joking
when He kicked 'em out of Eden
And it wasn't for no reason
that He shed His blood
His return is very close
so you better be believing
that our God is an awesome God
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2x
Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom power and love
Our God is an awesome God

Refrein:

And when the sky was starless
in the void of the night
Our God is an awesome God
He spoke into the darkness
and created the light
Our God is an awesome God
Judgement and wrath
He poured out on the Sodom
Mercy and grace He gave us at the cross
I hope that you have not
too quickly forgotten
That our God is an awesome God
5x
Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom power and love
Our God is an awesome God

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.
Refrein:
Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
Refrein:
Ik rust in U alleen
Schriftlezing: Matteüs 14 : 22 – 33 (NBV)

Gebed
Zingen: Lied 717 Opw.)
Stil mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen
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Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en
alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij
de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij
de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was
daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadiën van de
vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de
golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen
toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer
zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en
schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf
kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ Petrus antwoordde: ‘Heer, als u
het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’
Hij zei: ‘Kom!’
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Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar
toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te
zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte Jezus
zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb
je getwijfeld?’ Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de
boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent
werkelijk Gods Zoon!’

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
Refrein:
Bridge:

Verberg mij nu
Onder uw vleugels Heer
Houd mij vast
In Uw sterke hand
Als de oceaan haar krachten toont
Zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!

Zingen: Lied 789 (Opw.)

Refrein:

Zingen: Lied 695 (Opw.)

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

Refrein:
Preek
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vind rust mijn ziel
in God alleen
ken Zijn kracht
vertrouw Hem en wees stil
Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!
Gebeden
Collecte
Tijdens de collecte zingen we: ‘Draw me close to you’
Michael W. Smith
Draw me close to you
Never let me go
I lay it all down again
To hear you say that I'm your friend
You are my desire
No one else will do
'Cause nothing else can take your place
To feel the warmth of your embrace
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Help me find the way
Bring me back to you
You're all I want
You're all I've ever needed
You're all I want
Help me know you are near
Slotlied: Lied 585 (Opw.)
Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend opgaat in zijn heerlijkheid.
Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!
Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan
en doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd.
Refrein:
Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is
maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt, weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid.
Refrein:
Zegen

*
***
*
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