Liturgie voor de morgendienst van 27 januari in de
Oosterholthoeve
Voorganger: ds. A. Dingemanse
Zingen: psalm 84: 1 en 5 (Weerklank)
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.
5. O God, ons schild, wil met ons gaan,
zie uw gezalfde gunstig aan.
Wij reizen naar uw stad, o Koning.
Eén dag is in uw huis mij meer
dan duizend zonder U, o HEER.
Ik wil nog liever bij uw woning
alleen maar aan de drempel staan
dan bij de bozen binnengaan.
Zingen: psalm 65: 1 en 2 (Weerklank)
1. Laat ons nu de loopbaan lopen,
gaan de weg die voor ons ligt,
lopen met de ogen open,
lopen met de kroon in zicht.
2. Zij die lopen gaan in hope,
want slechts één ontvangt de prijs;
laat ons met die hartstocht lopen
tot het einde van de reis.
Zingen: psalm 86: 6
Schriftlezing: Mattheus 4: 12-17 en Mattheus 18: 1-6
Zingen: lied 478 (OTH)
Collecte en zingen: psalm 32: 1 en 3

Zingen: lied 267: 1, 2, 5 en 6 (Weerklank)
2. Neem mijn handen, maak ze
sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil’ge Geest er woon’.
6. Neem ook mijne liefde, Heer,
’k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
Zingen: lied 468 (Weerklank)

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

