Liturgie voor de Tentdienst
Zondag 22 juni 2003
10.30 uur

Welkom
Zingen: Samen in de naam van Jezus (Opw. 167)
1
Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

2
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
door dringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Votum en groet
RELATED
* Lord, listen to Your children
* Lean on me
Gebed
Zingen: Er is een Heer (Opw. 11)
Jezus sprak hier op aard’:
Mensen kom tot Mij,
dat is mij alles waard,
Ik maak waarlijk vrij.

Stel niet uit. Zeg tot Hem:
Wees nu ook mijn Heer.
Luister steeds naar zijn stem,
Hij geeft leven weer.
Refrein

Refrein:
Er is een Heer. (4x)
Alleen Hij wacht,
totdat Hij ook voor jou
zorgen mag.

Spoedig komt Christus weer.
Heel de schepping buigt
Vol ontzag zich terneer.
Hij is alles Heer.
Refrein

1

Zingen: ‘k Stel mij vertouwen (Opw. 42)
‘k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:
Hij is mij steeds nabij.
Schriftlezing: Lukas 8:22-25

En het geschiedde op een van die dagen, dat Jezus in een schip
ging met zijn discipelen, en Hij zeide tot hen: Laten wij
oversteken naar de overkant van het meer; en zij staken van
wal. En terwijl zij varende waren, viel Hij in slaap. En er sloeg een
stormvlaag neder op het meer en zij kregen water in en
verkeerden in nood. Toen kwamen zij en maakten Hem wakker
en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! En Hij, wakker
geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En zij
kwamen tot rust en het werd stil. En Hij zeide tot hen: Waar was
uw geloof? En zij werden bevreesd en zeiden met verbazing tot
elkander: Wie is toch deze, dat Hij ook aan de winden en aan het
water bevelen geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?
RELATED
* Give us peace
* Celebrate
Preek: Seinen van God
Zingen: Zoekt eerst het koninkrijk (Opw. 40)
Zoekt eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.

2

Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja,
halleju, halleluja.
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja. Refrein:
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.
Gebeden
Collecte
RELATED
* Like a mighty river
* Makes me wanne shout
Zingen: Vrede zij U (Opw. 58)
Vrede zij u, vrede zij u,
Gelijk Mij de Vader zond,
Zend ik ook u.

2x

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

2x

Ontvangt mijn Geest, heilige Geest,
Hij zal u leiden,
Weest niet bevreesd.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.
Zegen
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