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Heer wij roepen tot U:
Kom opnieuw met uw vuur.
Wij verlangen naar echtheid;
bewerk het diep in ons hart.

Met heel mijn hart, met al mijn kracht,
wil ik, Heer, U zoeken.
Met heel mijn hart, met al mijn kracht,
wil ik, Heer, U zoeken.

Heer wees welkom met Uw Geest
en doorwaai nu heel het huis
Kom en maak het tot een tempel
waar U woont.
Laat uw leven in ons zijn,
maak het heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen
door ons heen.

Gelukkig die bij dagen, bij nachten,
Uw wil gedenkt en U als ’t hoogste goed,
van harte zoekt, met ingespannen
krachten.

- Zingen: Opw 815
LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom en mededelingen
We gaan staan

- Zingen: Opw 623
Laat het huis gevuld zijn
met wierook van aanbidding
Laat het huis gevuld zijn
met de wolk van Mijn Geest.
Laat het huis gevuld zijn
met het brood van eeuwig leven.
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur.
Want Ik wil komen met mijn Geest
en doorwaaien heel het huis.
Ik wil het maken tot een tempel
waar Ik woon.
Laat mijn leven in je zijn,
Ik maak je heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen
door je heen.
Laat het huis bekleed zijn
met kleden van fijn linnen.
Laat het huis bekleed zijn
met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn
door het bloed van Uw Zoon Jezus.
Laat het huis gereinigd zijn en schoon.
Want Ik wil komen met mijn Geest
en doorwaaien heel het huis.
U wilt het maken tot een tempel
waar U woont.
Laat uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen
door ons heen.

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan onz Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem
eer.

- Stil gebed, votum en groet
U kunt gaan zitten

- Zingen: Ps 119 (Psalm Project)
Gelukkig zijn, die eerlijk van gemoed
en zonder schijn, de wet van God
betrachten,
die Hij op ’t spoor van Godsvrucht wand’len
doet.
Gelukkig die, bij dagen en bij nachten,
Uw wil gedenkt en U als ‘t hoogste goed,
van harte zoekt, met ingespannen
krachten.
Geef leven aan mijn ziel, dan looft mijn
mond,
Uw trouwe hulp, leidt mij in rechte sporen,
zoals een schaap ,heb ik gedwaald in ’t
rond.
Dat onbedacht, Zijn herder heeft verloren,
Heer zoek Uw knecht, ook als ik Uw wet
schond,
want ik volhard, om naar Uw wil te horen.

- Zingen: Opw 42
'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.

- Kinderen gaan naar het Bijbeluur
LUISTEREN NAAR GOD
- Woorden voor onderweg
- Zingen: Ps 139 : 1, 7 en 14 (n)
1
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
7
Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.
14
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

- Gebed om de leiding v d H. Geest
- Lezen: Markus 8 : 27 – 38

- Verkondiging
Tekst: Markus 8 : 27 – 29
Thema: Met Jezus in gesprek
- Zingen: Gz 446 : 1 t/m 4
1
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;
2
uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.
3
Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;
4
al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.

DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en gebeden
- Inzameling der gaven:
1e coll: diaconie: Gipsy Mission
2e coll: kerk
3e coll: eigen jeugdwerk
- De kinderen komen terug
- Gesprekje met de kinderen
We gaan staan

- Zingen: Opw 764
U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds Uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn Helper en Beschermer,
U, mijn Redder en mijn Vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Waar Uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor Uw troon.

Waar U bent, verstilt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met Uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Refrein:
Halleluja! Jezus overwon.
Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,
Die de wereld verwon.
U zult altijd voor ons pleiten;
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.
U bent Jezus, de Messias,
Die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon!
Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.
Refrein:
Halleluja! Jezus overwon.
Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,
Die de wereld verwon.
Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon!

- Uitzending en zegen

- Zingen: Ps 42 : 1 en 5 (n)
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LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom en mededelingen
We gaan staan

- Zingen: Opw 281
1
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
Refrein:
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
2
‘k Heb U lief meer dan goud of zilver,
Waarin geen voldoening is.
Zonder U vind ik nooit de vreugde,
Die volmaakt en zuiver is.
Refrein:
3
U bent mij tot een Heer en Heiland,
Ja U bent de vredevorst!
‘k Heb U lief meer dan enig ander,
Heer mijn God, U stilt mijn dorst!
Refrein:

- Stil gebed, votum en groet
U kunt gaan zitten

1
Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?
5
Laat zijn trouw de dag verblijden
en zijn lied de duisternis.
Tot Hem roep ik in mijn lijden,
die de God mijns levens is;
Vaste grond van mijn bestaan,
waarom ziet Gij mij niet aan?
Moet ik onder 's vijands slagen
thans dit somber rouwkleed dragen?

LUISTEREN NAAR GOD
- Gebed om de leiding v d H. Geest
- Lezen: Psalm 42
- Zingen: Ps 42 : 7 (n)
7
Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

- Lezen: Psalm 43
- Zingen: Ps 43 : 3 en 4 (n)
3
O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

4
Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

- Verkondiging
Thema: Licht en waarheid
- Zingen: Ps 72 : 4 en 7 (n)
4
Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.
7
Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

DANK EN GEBED
- Dankgebed en gebeden
- Inzameling der gaven:
1e coll: diaconie: Gipsy Mission
2e coll: kerk
3e coll: eigen jeugdwerk

- Zingen: Gz 445 : 2 en 3
2
Jezus Christus is gestorven,
is verrezen, ook voor mij,
heeft de zegepraal verworven
en het leven, ook voor mij.
Aan Gods rechterhand gezeten,
zal Hij nimmer mij vergeten,
maar, uit deernis met mijn lot,
treedt Hij voor mij in bij God.
3
Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

GA DAN HEEN
We gaan staan

- Geloofsbelijdenis:
Zingen HH 479
1
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik
sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij
leidt
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik
besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

2
K geloof in U, heer jezus, geboren uit de
maagd
Eeuwige Zoon van God, die mens werd
zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
En met God de Vader en verenigd met uw
volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
Dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
3
Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik
bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van
mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden heer
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij
nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu.
4
Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, geest van liefde
en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen
bracht
En op duizend wegen, zendt u ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

- Uitzending en Zegen
beantwoorden met
Amen, amen, amen!

