Liedblad voor de morgendienst van 25 september in de Oosterholthoeve
Voorganger: Ds. A.J.N Scheer
Zingen: 'Laat ons samen één zijn.' (Sela)
Heer, U bent één: El Elohim,
als God de Vader, Zoon en Geest.
U laat volmaakte eenheid zien,
die er altijd is geweest.
Drieënig God, U maakt ons één,
als kerk die van vergeving leeft.
U brengt ons samen, U alleen,
door de eenheid van de Geest.

(Refrein)
Laat ons samen één zijn Heer,
verenig uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in
ons werkt;
voor de glorie van uw naam.

Niemand is minder, niemand meer;
wij zijn gegeven aan elkaar door Jezus Christus onze Heer,
die ons lief heeft en aanvaardt. (Refrein)
Zingen: Weerklank Psalm 84: 1 en 6
1.Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!
O God, U weet hoe ik begeer
bij U te wonen in uw hoven.
U weet hoe heimwee mij bevangt,
omdat geheel mijn hart verlangt
U in uw heiligdom te loven.
’k Ga jubelend God tegemoet,
die leeft en mij ook leven doet.

6.Want God, de HEER, is goed en mild
en voor zijn volk een zon en schild.
Eer en genade zal Hij geven.
U zult het goede niet, o HEER,
onthouden hun die tot uw eer
steeds in oprechtheid voor U leven.
Welzalig, HEER, wie op U bouwt,
en zich geheel U toevertrouwt.

Zingen: Weerklank Psalm 19: 3
Volkomen is Gods woord. / ’t Verkwikt elk die het hoort
en deze wet begeert,
daar Gods getuigenis / hem die nog inzicht mist,
de ware wijsheid leert.
Hoor naar het woord van God. / Volmaakt is zijn gebod,
betrouwbaar, rein en heilig.
Zijn woord, dat ons verlicht / en onze voeten richt,
geleidt ons vast en veilig.
Schriftlezingen: Jeremia 6 : 10 - 16 en Mattheus 11 : 25 - 30
Teksten: Jeremia 6 : 16 en Mattheüs 11 : 28-29
Thema: 'De weg van rust en genade'

Zingen: Kinderlied OTH Lied 511
Refrein
Ho! Stop!
Sta eens even stil.
Waar wou je heen gaan
of maakt dat geen verschil?
Ho! Stop!
Ga er niet vandoor.
Je bent er toch niet zomaar,
je leeft ergens voor.

Als je in de trein zou stappen
en je zou niet weten waar je
heen wou gaan (heen wou gaan),
kon je beter in je warme bedje blijven
liggen
zonder op te staan (op te staan).
Alles gaat uiteindelijk mis,
als je niet weet wie Jezus is.
(Refrein)

Als je in het donker wandelt,
kun je niet goed kijken waar je
heen wilt gaan (heen wilt gaan).
Daarom heb je Jezus nodig,
want Hij steekt een lichtje
in je leven aan (je leven aan).
Reken maar dat jij je vergist,
als je het Licht van de wereld mist.
(Refrein)

Als je in de put zou vallen
en je zou voor niemand meer
te horen zijn (te horen zijn),
zat je daar te kniezen in de duisternis
en
alles zou verloren zijn (verloren zijn).
Weet je als het donker wordt,
Jezus’ arm is nooit te kort.
(Refrein)

Zingen: Psalm 81: 13 en 15
Zingen: Weerklank Gezang 441
1.Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

2.Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

3.Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.

4.Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Zingen: Psalm 85: 1, 3 en 4

