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Liturgie eredienst PKN Vorchten
Datum/ Tijdstip: 16 januari 2021 9.30uur
Voorganger: dhr. J. van der Zee
Organist: A. Dijkslag

Mededelingen kerkenraad
Intochtslied Psalm 42: 1 en 7 orgel
1 Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?
7 Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Stil gebed
Votum en groet
Lied: psalm 121 orgel
1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.
Geloofsbelijdenis/ Wet/ Verootmoediging: Naar eigen invulling.
Lied: opwekking 697 https://youtu.be/XbsENXsKCKg
Gebed
SCHRIFTLEZINGEN : Habakuk 3: vers 17-19 & Joh. 20: 11-21
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Lied: Al zal de vijgenboom niet bloeien

https://youtu.be/M0Amb-AUJYA

Verkondiging: “Geef mij je angst ik geef je er HOOP voor
Lied: Toekomst vol van hoop https://youtu.be/dBPdbiR5YaA
Dankgebed en voorbede
Collecte tijdens collecte lied 939 liedboek met orgel ( op u alleen..)
Lied 939 liedboek tekst
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Slotlied: ik zal er zijn
Zegen

https://youtu.be/f4RgXZAEiQg

