Liederenblad 10 januari ‘21 middagdienst Enschede-West+Oost Renatakerk
Mededelingen namens de kerkenraden
Voorzang: Gezang 460: 1, 2, 3
Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.
Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.
Votum en groet
Zingen: Psalm 32: 1, 2 Nb
Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
en toegedekt al wat hij had misdreven,
God rekent hem zijn dwalingen niet aan,
heil hem, die recht voor God is komen staan!
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde,
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde,
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand,
mijn leven werd zo dor als dorstig land.

Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden;
ik weet dat ik uw wet heb overtreden.
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,
maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld.
Laat daarom tot U komen uw beminden,
stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden.
Duistere vloeden stormen op hen aan,
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.
Gebed om de leiding van de heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 51
Zingen: Opwekking 811
Was mij witter dan sneeuw
Was mij schoon van mijn schuld
Zie mijn offer Heer: mijn berouw
Wees genadig, o God
Heb met mij toch geduld
Wees barmhartig
Ik pleit op Uw trouw
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht
Was mij witter dan sneeuw
Laat mij rein voor U staan
Zie niet om naar wat ik heb gedaan
Was mij witter dan sneeuw
Maak mij sterk door Uw Geest
Schep een zuiver hart diep in mij
Laat mij dicht bij U zijn
U alleen, Heer, geneest
Van mijn zonde en schuld
Spreek mij vrij
Laat mij weer juichen… 2x
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Was mij witter dan sneeuw
Laat mij rein voor U staan
Zie niet om naar wat ik heb gedaan
Was mij witter dan sneeuw
Was mij schoon van mijn schuld
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw
Wees genadig, o God
Heb met mij toch geduld
Wees barmhartig
Ik pleit op Uw trouw
Lezen H. Catechismus Zondag 51
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Wat is de vijfde bede?
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Dat wil zeggen: wil ons, arme zondaren, al onze misdrijven en de
verdorvenheid die nog altijd in ons is, om het bloed van Christus niet
toerekenen, gelijk ook wijzelf het als een getuigenis van uw genade in ons
gevoelen, dat wij het vaste voornemen hebben onze naaste van harte te
vergeven.
Verkondiging
Zingen: Psalm 103 2, 6 Ob
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven,
Uw krankheên kent en liefderijk geneest;
Die van ’t verderf uw leven wil verschonen,
Met goedheid en barmhartigheên u kronen;
Die in den nood uw redder is geweest.
Zo hoog Zijn troon moog’ boven d’ aarde wezen,
Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen,
De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan.
Zo ver het west verwijderd is van ’t oosten,
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Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,
Van ons de schuld en zonden weggedaan.
Danken en bidden
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 44
Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij Die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn Hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam.
Dat de schuld der wereld op Zich nam.
Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
refrein
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
refrein
Zegen
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