Liturgie van de tentdienst van zondag 24 juni 2001 op de haven te Marken.
Voorganger: Ds Werner Gugler.
Met medewerking van gospelkoor All Rise uit Spakenburg.

Lied

Samen in de naam van Jezus

Youth 4 Christ 154: 1 – 3

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
Doordringt 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.

Welkom
Votum en groet
Gospelkoor All Rise
Gebed
Lied

Gez 320: 1 – 3

Zingt een nieuw lied voor God de Here

1. Zingt een nieuw lied voor God de Here
En weest van harte zeer verblijd
God wis alhier met ons verkeren,
Hier wordt een huis voor Hem bereid
Hij heeft de hand en het verstand
Gezegend voor het werk,
De bouw van Christus’ kerk.
3. God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
Geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hou alleen
Is ‘t grote werk gedaan.
‘t Zal om onszelve gaan.

Lezing
Thema

Johannes 15: 9 – 17
God, de verre vriend

2. Kinderen an eenzelfde Vader,
Komt nu tesaam van zuid en noord.
Van oost en west treden wij nader
Tot dit weraangename oord.
Kracht van de jeugd, breng nu verheugd
De stenen bij elkaar.
God helpt u wonderbaar.

Lied

Opwekkingsliederen 392: 1 – 4

Mijn Jezus ik hou van U

1. Mijn Jezus, ik hou van U,
Ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
Die ik had verdiend.
De grote verlosser,
Mijn redder bent U;
‘k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu.

2.
Mijn Jezus, ik hou van U
Wan U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
Een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
Een doornenkroon voor U;
‘k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

3. Ik zal van U houden
In leven en dood.
En ik wil U prijzen
Zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
Dan roep ik tot U:
‘k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu.

4. Als ik in uw glorie
Uw eeuwigheid kom,
Dan buig ik mij voor U,
In uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid,
Zal ‘k zingen voor :
‘k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.

Gebeden
Mededelingen
Collecte, gospelkoor All Rise
De opbrengst van de collecte is bestemd voor de Stichting Slachtofferhulp Nieuwsjaarbrand
Lied

Joh. de Heer 150: 1 – 3

Welke vriend is onze Jezus

1. Welk een vriend is onze Jezus
die is onze plaats wil staan
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neêr,
juist omdat wij ‘t al niet brengen
in ‘t gebed tot onze Heer.

2. Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ‘t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.

3. Zijn wij zwak, belast beladen,
en ter neêr gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland! Onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg,
als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
Zegen.

