Evangelische Broedergemeente Noord-Holland

Zangdienst zondag 26 juli 2020
Groet en Inleiding
Zingen openingslied (EBGN 34)
1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren,
Komt allen saam, psalmzingt de heilige Naam,
looft al wat ademt de Here.
2.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug’len geheven.
Hij, die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt
Hij heeft zijn woord u gegeven.

5.

Lof zij de Heer met de heerlijkst naam van zijn namen,
christenen, looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Openingsgebed en Dagteksten
Zingen: (Liedbundel voor kerk en huis 64a)

1.

Een trouwe vriend woont in de hemel,
zoals de wereld die niet biedt.
Want onder al het aards gewemel
bestaat er zulk een vriendschap niet.
Daarom, wie ook de wereld dient:
mijn Jezus is mijn beste vriend.

2.

De mensen zijn gelijk de baren.
Maar Jezus' trouw houdt eeuwig stand.
Hij wil voor 't vallen mij bewaren
en leidt mij voort aan Zijne hand.
Neen, wereld 'k zeg uw vriendschap af.
Mijn Jezus is mijn stut en staf.

Zingen (Feestbundel 112 – Opw 42)
1. '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. (alles 3x)
Verhaal voor de kinderen door Zr. Cornelly Galant
Zingen (Feestbundel 21 - JdH 657)
1. Ik wil zingen van mijn Heiland, van zijn liefde wondergroot.
Die zich zelve gaf aan ’t kruishout en mij redde van de dood.
Zing, o zing, van mijn Verlosser. met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade. Droeg mijn schuld en ik was vrij.
2.

Mi sa taki fu En lobi en fa En ben puru mi;
ini sondu mi ben lasi, ete En ben sari mi!
Sing' o singi fu mi Yesus, na En brudu pai fu mi,
na da kroisi En ben pina, tek' mi skult' en mek' mi fri!

3.

'k Wil mijn dier'bre Heiland prijzen. Spreken van Zijn grote kracht.
Hij kan overwinning geven over zond' en satans macht.
Zing, o zing, van mijn Verlosser. met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade. Droeg mijn schuld en ik was vrij.

Schriftlezing: Psalm 66 verzen 1 t/m 4. En Psalm 100: 1-5
Zingen Psalm 117: 1-2
1. Looft de Here, alle gij volken. Prijst Hem alle gij natiën.
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Want zijn goedertierenheid is machtig over ons
en des Heren trouw is tot in eeuwigheid.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja!
(2x)
Overdenking
Zingen (Liedbundel voor kerk en huis 61) (mel JdH 57)
1. Er komen stromen van zegen,
Dat heeft Gods woord ons beloofd;
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Refr: Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
2.

Er komen stromen van zegen
zend ons die heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
geef z' ons voortdurend, o Heer. Refr.

Zingen (Liedbundel voor kerk en huis 5)
1. Kon, moksi singi now! Aleluya, Amèn!
Opo wi Kownu nen! Aleluya, Amèn!
Tangi èn preis’ mu go te na En glori trown!
So a de fiti En! Aleluya, Amèn!
2.

Opo un ati dan! Aleluya, Amèn!
Preis’ na bun Hèlpiman! Aleluya, Amèn!
En de wi beste Vriend, di sari fu wi sil',
En lobi no kaba. Aleluya, Amèn!

3.

We, moksi preise En! Aleluya, Amèn!
Sing' nanga tranga sten, Aleluya, Amèn!
Yanda na hemel dan wi sa anbegi En
èn singi En wawan: Aleluya, Amèn!

Dankzegging, voorbeden en Het onze Vader.
Liturg: Onze Vader, die in de hemel zijt,
Gem: Uw naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars
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vergeven, en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de
boze. Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen
Zegen
Zingen: In Jezus naam, ja, amen.
Zingen slotlied (EBGN 50: 1 – 3).
1. De serafs voor Gods troon, loven op luide toon
God Vader, Geest en Zoon.
Hun heilig koor vol glans en licht Zingt met omsluierd aangezicht:
Heilig, heilig is God, Heilig is God, de Here Zebaoth.
2.

En Christus' Kerk, de bruid, met jubelend geluid
roept dankbaar: Amen! uit. Zij zingt het lied der eeuwigheid:
Prijs zij het Lam, dat ons bevrijdt. Ere zij God de Heer,
de Zoon zij eer; amen! Aan God de eer!

3.

Aan God te allen tijd, ja tot in eeuwigheid
zij onze lof gewijd!
Tot in de hemel klinke door der mensen lied met ’t eng’lenkoor:
Amen, halleluja, halleluja, amen, halleluja!

Collectes:
1e collecte:
EBG Noord-Holland
Link naar iDeal

2e collecte:
Stichting Herrnhuter
Diakonie
Link naar iDeal

3e collecte:
Renovatiefonds
kerkgebouw
Link naar iDeal

2e collecte – De Herrnhuter Diakonie is een instelling die uit een school
voor verstandelijk gehandicapten met internaat, diverse
verzorgingshuizen, een kinderopvang, enkele hospices en wijkverpleging
bestaat. Op de grote binnenplaats van een van de internaten komen
bewoners, cliënten en medewerkers uit de diverse onderdelen samen.
Ook de inwoners van Herrnhut zijn welkom. Er zal een binnentuin van
gemaakt worden met speeltoestellen, zitplaatsen en veel groen, om de
plek een mooiere uitstraling te geven. De collecte zal daaraan bijdragen
en onze verbondenheid met dit onderdeel van onze kerk duidelijk maken.
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