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è Voorganger in de dienst op zondag 10 januari 2021 is ds. Wya de Kam-Diepeveen.
In verband met de huidige lockdown maatregelen, zijn onze diensten allen online te volgen.

Orgelspel, Welkom en mededelingen
Ingangslied

218 (Dank U voor deze nieuwe morgen)

Stil gebed, Bemoediging en Groet
Verootmoediging en Genadeverkondiging
Lied

885 (Groot is Uw trouw, o Heer)

Leefregels
Lied

Opwekking 42 (‘k Stel mijn vertrouwen)
‘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.

Gebed om verlichting door Gods Geest
Schriftlezing

Psalm 62

Schriftlied

Psalm 62 : 1 en lied 62b

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel
Lied

Opwekking 717 (Stil, mijn ziel, wees stil)
1. Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen. Refrein

Refrein God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw een vaste geest
binnen in mij, die rust in U alleen.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

2. Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af,
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op hem en hef je schild,
tegen de pijlen van verleiding. Refrein
3. Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los,
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht,
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. Refrein

Collecten voor diaconie (Plaatselijk Diaconaal werk) en pastoraat kunnen worden overgemaakt via de bank
Slotlied

416 : 1, 3 en 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Zegen
Uitleidend orgelspel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
In verband met de online diensten, vragen wij u uw collecte bijdrage over te maken op onze bankrekeningen:
Diaconie: NL14 RABO 0341 1012 73 t.n.v. Diaconie Hervormd Maurik.
Pastoraat: NL73 RABO 0341 1026 36 t.n.v. Kerkrentmeester Hervormde gemeente Maurik

