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Psalm = Ps en Gezang = Gz of Gez ( beide uit Geref. Kerkboek)
Liedboek voor de kerken = LvK en Nieuwe Liedboek = LB
Nieuwe Psalm Berijming = DNP, Psalmen voor Nu = PvN
Sela = Sela, en Opwekking = Opw

Liturgie morgendienst 11 augustus 2019
Votum/Zegen/Amen
Zingen: Gez 158 - Als een hert
1-ste x: regel 1-4 mannen, regel 5-8 vrouwen ; 2-de x: regel 1-8 allen
Levensregels: 10 geboden (korte versie als die mag - zie pg 2)
(lector)
Je geheel aan God willen geven: dat betekent ook: Hem en je naaste liefhebben.
Hoe kan dat beter dan door zijn geboden te volgen.
Kindermoment
Zingen: Gez 148 - Zie de zon, zie de maan
Maar God geeft ons naast regels ook een prachtige natuur om van te genieten.
Gebed
Zingen: LB 868:1,2,3,4
Gods naam verhogen, een loflied willen zingen, door God gedragen worden: het zal
straks ook in de tekst voorbij komen ...
Preek
•
•
•
•
•
•

Inleiding preek
Lezen: 1 Sam 21:11-16 + 22:1-2 (NBV)
Lezen: Psalm 34:1-7 (NBV)
Lezen: Psalm 34:8-11
Lezen: Psalm 34:12-15
Lezen: Psalm 34:16-23

(lector)
(lector)
(lector)
(lector)
(lector)

Zingen: LB 146a:1,2,3,4,7
Net als in de Psalm: vooral God groot maken: laten we dat doen via ....
Gebed
Collecte
Zingen: 'Op bergen en in dalen' versie Gereformeerd Kerkboek 2017
Zegen
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De tien Geboden - kort
Toen sprak God deze woorden:
‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de
slavernij, heeft bevrijd.
Vereer naast mij geen andere goden.
Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van
iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op
de aarde of in het water onder de aarde.
Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet.
Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.
Pleeg geen moord.
Pleeg geen overspel.
Steel niet.
Leg over een ander geen vals getuigenis af.
Zet uw zinnen niet op wat een ander toebehoort.

