Liturgie voor de Praisedienst op zondag 10 juni 2018 in de Goede
Herderkerk te Epe. Aanvang 19.00 uur.
MET MEDEWERKING VAN: In Christ United
********************************************************************************
In Christ United zingt voor de dienst: Lied 799 (Opw.)

Intro thema met luisterlied ‘God be in everything’
Zingen: - Lied 771 (Opw.)
Wij zijn gekomen
voor een ontmoeting met U
en wij verlangen
met heel ons hart naar meer van U.

Mededelingen kerkenraad
Welkomstwoord met aansluitend bemoediging en groet
Zingen: Lied 595 (Opw.)
Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
Nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
Bij U wil ik zijn elk moment.
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
Heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.
Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
Bent als een kind naar de wereld gekomen,
Legde Uw heerlijkheid af.

Refrein:
Gebed

Refrein: Heer, wij zingen en aanbidden
om Uw goedheid en Uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!
(herhalen vanaf begin)
Refrein:
o, o, o, o, o
2x Refrein:
o, o, o, o, o,

Refrein:
En nooit besef ik hoe U leed
De pijn die al mijn zonde deed

Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is Uw troon.
Heel ons wezen is alleen op U gericht.
Voor de troon van Uw genade
mogen wij als kinderen zijn,
daarom vieren wij het leven in Uw licht!

)
) 2x

- Lied 618 (Opw.)
Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop
die God ons geeft.
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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...
Bijbellezing: Galaten 5 : 13 – 26 (NBG)
Leven door de Geest
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die
vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar
in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw
naaste lief als uzelf.’ Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar
op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus: laat u leiden
door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat
wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest
verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus
u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de Geest
geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat
onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en
losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie
en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en
slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de
waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen
overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.
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Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus
Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en
begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt,
laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we
elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad
hart toedragen.
Verkondiging
Zingen: - Lied 544 (Opw.)
Meer dan rijkdom, meer dan macht
meer dan schoonheid van sterren in de nacht
meer dan wijsheid
die deze wereld kent is het waard
te weten wie U bent
Meer dan zilver, meer dan goud
meer dan schatten
door iemand ooit aanschouwd, meer dan dat
zo eindeloos veel meer was de prijs
die U betaalde Heer
In een graf verborgen door een steen
toen U zich gaf verworpen en alleen
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf en dacht aan mij
meer dan ooit
- Lied 683 (Opw.)
Heer, U bent mijn God
en ik verhoog uw naam.
Heer, U bent mijn God
en ik verhoog uw naam.
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'k Wil U zoeken in de morgen
en U volgen op al uw wegen.
En stap voor stap leidt U mij.
Ik wil bij U zijn iedere dag.

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

Ik wil bij U zijn iedere dag,
iedere dag.

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:

Refrein: Halleluja,
wij eren U Heer Jezus
en voor eeuwig zingen wij:
halleluja, want U alleen bent waardig
en voor eeuwig zingen wij:
halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
Wij eren U, Heer Jezus,
Eren U, Heer Jezus,
verhogen uw naam.
Verhogen uw naam.
Wooo, wooo...
wooo, wooo...

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
In Christ United: - Lied 798 (Opw.)
- Lied 772 (Opw.)

Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
Refrein:
Dankgebed
Collecte (tijdens de collecte zingt in Christ United: Lied 767 (Opw.)

*
***
*

Zingen: Lied 334 (Opw.)
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
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