IN DE ICHTHUSKERK
Zangdienst 27 november 2016
Aanvang:19.00 uur
Thema:

‘Naar God verlangen’

Voorganger: ds. H.G.F. Hübbers uit Zeewolde
Organist: Gerwin van der Plaats
M.m.v. Kerkkoor ‘Zingend Getuigen’ uit Kampen
o.l.v. Gerwin van der Plaats
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Voor de dienst zingen we:
Lied 15:1, 2, 3 uit Geroepen om te zingen
Lied 170:1, 2 uit Evangelische Liedbundel
1. Vrede voor jou, hierheen gekomen,
Zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,

Jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
Vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen.
2. Niemand komt hier vrij van het kwade,
Niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
Niemand te groot, geen één te klein,dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
Tot ooit en overal wij leven voor elkaar.
3. Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt,
Gij die de hele wereld draagt :
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
Help ons te zien wat ieder vraagt,Tijd om te leven, kans om te zijn;
Een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn.
Lied 170
1. Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Refrein
Groot is uw trouw o Heer groot is uw trouw o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt gij gegeven
Groot is uw trouw o Heer aan mij betoond
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein:
Welkom en mededelingen
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Intochtlied: 27:1 uit NLB
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
Votum en groet

Zingen voor gebed: 27:7 uit NLB
7. O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de Heer en houd u onversaagd.
Gebed
Zang: Kerkkoor Zingend Getuigen
Lezing: 1 Petrus 2: 1-10
Zingen: 971:1 uit NLB
1. Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus’ kerk.
Meditatie
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Zingen: 971:2, 3 uit NLB
2. God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om ons zelve gaan.
3. De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!
Als Geloofsbelijdenis Zingen (staande)
Lied 289:1, 2, 3 uit Evangelische Liedbundel
1. Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
het gesternte zingt zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

2. Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen - God zij glorie uit het graf is opgestaan.
Door het brood dit is mijn lichaam
door de wijn dit is mijn bloed
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.
Gebed
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Collecte: 1. PKN (missionair werk en kerkgroei) – 2. Kerk
Tijdens de collecte zingen we:
Lied 226:1, 3, 4 uit Opwekking en Lied 256:1, 2, 4 uit Joh. de Heer
1. Ik wil zingen van mijn Heiland, van zijn liefde wondergroot,
die zichzelve gaf aan 't kruishout, en mij redde van de dood.
Refrein
Zing o zing van mijn verlosser, met zijn bloed kocht hij ook mij.
Aan het kruis, schonk hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.
3. 'k Wil mijn dierbre Heiland prijzen, spreken van zijn grote kracht,
hij kan overwinning geven, over zond' en satans macht.
Refrein
4. Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn.
Refrein
Lied 256
1. Als op 's levens zee de stormwind om u loeit,
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
Refrein:
Tel uw zegeningen één voor één.
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze een voor een,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
2. Drukken s ’levens zorgen u soms zwaar ter neer
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer,
Tel uw zegeningen ,wil op Jezus zien,
Dan zal t ’harte zingen en de zorgen vlien
Refrein
4. Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe,
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.
Refrein
Zang: Kerkkoor Zingend Getuigen
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Uittochtlied: 245:1, 3
1. ’k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woud mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgde Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.
3. Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.
Zegen (Amen 3x)

De volgende Zangdienst is op 29 januari 2017
Voorganger: ds. M. Schut
Organist: Chris Hengeveld
M.m.v. Seniorenkoor uit Oldebroek
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