Szeretettel köszöntjük ünnepi istentiszteletünkön.
E műsorlap segítségével figyelemmel kísérheti a
kórusok programját és együtt énekelhet velünk.

Rézfúvós térzene a templom előtt
Winkler Balázs és barátai
Közös ének, második versszakától kezdve bevonulás a templomba.
2. Áldjad őt, mert
az Úr mindent oly
böl-csen intézett:
Sasszárnyon hordozott,
vezérelt,
sok bajban védett!
Nagy irgalmát Naponként tölti reád,
Áldását mindenütt
érzed.
3. Áldjad őt, mert keze csodásan alkotott téged! Utadon elkísér, tőle van testi
épséged. Sok baj között Erőd volt és örömöd, Szárnyával takarva védett.
4. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat! Hűsége, mint az ég
harmatja, bőven rád árad. Lásd, mit tehet Jóságos Lelke veled, És hited tőle
mit várhat!
5. Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden énbennem! Áldjad őt, lelkem, és róla
tégy hitvallást, nyelvem! El ne feledd: Napfényed ő tenéked! őt áldjad örökké!
Ámen.
Köszöntés
A Lutheránia Énekkar zenei szolgálata, vezényel: Dr. Kamp Salamon
Közreműködik: Krum Enikő fuvola, Mekis Péter orgona
- Günter Raphael: „Ich singe dir mit Herz und Mund” Op.55
- Lajtha László: Gloria
A Psalterium Hungaricum kórus zenei szolgálata. Vezényel Györffy Katalin és
Arany János, orgonán közreműködik: Ferenczyné Koós Anita
- Draskóczy László: Amint vagyok
- Ádám Jenő: Nagy hálát adjunk
Igehirdetés: Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának elnöke

A Pünkösdi Zenei Misszió Égi Szólamok Kórusának zenei szolgálata Schmélné
Papp Ágnes vezetésével
- Emlékezzél meg az Úr jóságáról (Walt Harrah)
- Krisztus elég nekem (Reuben Morgan, Jonas Myrin)
- Szegletkő (Hillsong)
A Budafoki Baptista Énekkar zenei szolgálata, vezényel Szilágyiné Mátyus
Elvira, orgonán közreműködik: Tóka Szabolcs
- Mark Andrews: Áldjad lelkem az ég Urát
- K. Getty / S. Townend: Szólj hozzám, Uram, Istenem
Imádság (a MEÖT tagegyházainak vezetői), Miatyánk
Közös kórusmű és záróének: John Rutter: Erős vár a mi Istenünk
Az összkart Arany János vezényli, orgonán közreműködik Mekis Péter.
A korál itt szereplő
versszakait együtt
énekelhetjük a kórusokkal.

1. E3. E
4.Az

fegy-ve-rünk és
el- nyel- ni aszé- gye- nül, ki

pajkar- bánt- -

rős vár a
vi- lág minIge kő-

zsunk,
na,
ja;

elle- nünk?Az Úr a mi
olmí- te- ne, Mi- raj-tunk nincs habor- ba száll,Szent-lel-két ránk bo-

ő- si el- len- ség
e vi- lág u- ra
kin-cset, é- le- tet,
az ő se- rege,
nincs e- re- je már,
mind el- ve- he- tik,

i- lyen több a
I- ge por- ba
énk a menny ö-

Ím,
FelSzép

mi
den
szál-

Iste- nünk,Jó
ör- dö- ge Ha
ként meg- áll, Meg-

Ha
Ő ve- lünk, ki
Min- ket meg nem réVe- lünk az Úr tátal- tal- csát- -

munk.
ma.
ja.

Az
Ha
Dús

most is ül- döz még,
gyúl- na bosz-szú- ra:
hit- vest,gyer- me- ket

Nagy
Ím
Ezt

Csa- lárd- ság fegy- veReá
í- télet
Mit
ér ez őne-

föl- dön- rök- -

dön.
ti.
re.

Áldás
Orgonajáték

re, Nincs
vár: Az
kik? Mi-

