IN DE ICHTHUSKERK
Zangdienst 27 mei 2018
Aanvang:19.00 uur

Thema:

‘Wie is uw God?’

Voorganger: ds. M. Schut
Organist: Jurjan Lipke
M.m.v. His Reflection uit Hoge Enk
o.l.v. Edith Post

Voor de dienst zingen: Lied 13:1, 2, 3 en Lied 330:1 t/m 4 uit Joh. de Heer
1. Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk’ re dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij.
Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierbre stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
2. Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’ re wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
Refrein:
3. Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Refrein:
Lied 330
1. Leer mij Uw weg, o Heer:
Leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer.
Leer mij Uw weg.
Houdt mij in evenwicht,
Dat 'k voor Uw aangezicht,
Wandel in 't volle licht.
Leer mij Uw weg.

2. Als vrees soms 't hart benauwt,
Leer mij Uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt,
Leer mij Uw weg.
Help mij in vreugd en pijn,
Noodweer of zonneschijn
Steeds blij in U te zijn,
Leer mij Uw weg.

3. Hoe ook mijn toestand wordt,
Leer mij Uw weg.
't Leven zij lang of kort,
Leer mij Uw weg.
Is dan mijn loop volbracht,
Vrees ik geen dood of macht,
Daar mijn ziel U verwacht,
Leer mij Uw weg.

4. Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook Satans macht,
Jezus geeft licht en kracht,
Ieder die Hem verwacht:
Hij is nabij.
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Welkom en mededelingen
Intochtlied: Lied 84:1 OLB
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
Votum en groet

Zingen voor gebed: Lied :249:1, 2 uit Opwekking
1. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
Schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan.
Samen te dienen, te zien wie U bent,
Want Uw woord maakt Uw wegen bekend.
Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk,
Dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van Uw liefde,
Genade en kracht, als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
2. Samen te strijden in woord en in werk.
Een zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
Als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Gebed
Zang: His Reflection
1: Liefde is de bron
2: Speeltuin
3: You raise me up
Lezing: 1 Koningen 18: 20 - 37
Zingen: Lied: 25:1 uit NLB
Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijand leedvermaak.

Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede touw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten
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Meditatie
Zingen: Lied 25:9 uit NLB
Sla op mijn ellende d’ ogen,
zie mijn moeite, mijn verdriet,
neem mijn zonden uit meedogen
gunstig weg, gedenk die niet.
Red mij en bewaar mijn ziel,
wil, mijn God, mij niet beschamen,
want ik schuil bij U, ik kniel
met uw ganse volk tezamen
Zingen: Geloofsbelijdenis (staande)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus, Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de heil'ge Geest,
geboren uit de maagd Maria.
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden.
Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest.
Ik geloof ene heilige, algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.
Amen
Gebed
Collecte: 1. Diaconie – TOP Elburg (Time Out Plek) 2. Kerk 3. Deurcollecte
Tijdens de collecte zingen Lied 176 uit Opwekking ( 2x) en Lied 571:1, 2, 3 uit
Joh de Heer
U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,

steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.
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Lied 571
1. O, liefde Gods, oneindig groot, Ver boven ons verstand.
Die zondaars weer een weg ontsloot naar 't Hemels vaderland.
Daartoe zond God van 's Hemels troon.
Tot 's mensen heil Zijn een' ge Zoon.
Ja! amen, ja! op Golgotha vond 't mensdom weer gena.
Refrein
O, welk een vreugde, vreugde, vreugde, een kind van God te zijn.
Welzalig, die zich is bewust. Dat Jezus vrede geeft en rust.
Halleluja! Halleluja! Prijst God voor zijn gena.
2. De Heiland zelf heeft ons geleerd, dat d' engelen zijn verblijdt,
als één der zondaars zich bekeert tot 's Vaders heerlijkheid.
Zingt daarom blij met d' engelen saam
de lof en eer van Jezus' naam. Zingt altijd meer, Zijn naam ter eer
Prijst Jezus onze Heer.
3. Wij prijzen tot in 's Hemels sfeer, het lam dat voor ons stierf.
Daar leggen w' onze kronen neer, voor Hem die z' ons verwierf.
Dan klinkt met harp en cymbelklank, der zaal’gen lof en blijde dank.
Halleluja! Halleluja! Prijst God voor zijn gena
Zang: His Reflection
4: Sanctuary
5: Nooit alleen (ik ben met jouw alle dagen)

Uittochtlied: Aan het slot van deze avond (melodie Evangelische Liedb. 275)
1. Aan het slot van deze avond komen wij tot U, o Heer.
Samen mochten wij getuigen, van Uw liefde, tot Uw eer
Als Uw kind’ren hier tezamen, een van hart en een van zin,
mogen wij dat steeds beamen, in ons leven, ons gezin.
2. Help ons, dat wij niet vervreemden, van Uw doel en Uw gebod
Laat ons omzien naar ontheemden, breng een omkeer in hun lot.
Als wij dwalen langs Uw wegen, wijs ons weer ‘t juiste spoor.
Met het Woord, van U gekregen, leidt U ons: Wij gaan er voor.
3. Houdt ons vast, o lieve Heiland, op de weg, die Gij ons leert.
Ga ons voor en leer ons danken ‘U de glorie lof en eer’
Laat ons nu de handen vouwen, zingend bidden tot U Heer.
Dat wij allen U vertrouwen dan zijn wij nooit eenzaam meer!
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Zegen (Amen 3x)
Zang: His Reflection
When the saints

De volgende Zangdienst is op 24 juni 2018
Thema: Kom en zie Gods daden!!
Voorganger: ds. M. van Doorne uit ‘t Harde
Organist: Gerwin van der Plaats
M.m.v. Chr. Kerkkoor - Zingend Getuigen
uit Kampen
1.
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God in ons midden,
Heer, wij aanbidden
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.
Licht van de overkant,
fakkel die eeuwig brandt,
o vlam die ons naar Gods land
6 geleidt
wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht
valt al de glans der eeuwigheid.

