- Zingen: God en God alone
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4 Zondag in de 40-dagentijd
LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom en mededelingen
- Zingen: Opw 615
Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld en pijn;
nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.
Dank U voor Uw offer;
vastgenageld aan het kruis.
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
En omarmt mij als Uw zoon.
Waardig is het Lam
zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.
Hoog verheven Heer
Jezus, zoon van God.
De hemel gaf ons
haar grootste schat.
Waardig is het Lam
Waardig is het Lam
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Waardig is het Lam
zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.
Hoog verheven Heer
Jezus, zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam,
Waardig is het Lam.

1
God en God alleen
creëerde al de dingen die we zien.
Van het kleine tot het groot,
de glorie in het al
is God en God alleen.
2
God en God alleen,
Hij toont de waarheid in al wat we zien.
Zelfs niet het slechtste in de mens
vervormt het meesterplan
van God en God alleen.
Refrein:
God en God alleen, de Eeuwige, zal
heersen op de troon.
Laat alles wat nu leeft Hem prijzen
met een lied voor God en God alleen.
3
God en God alleen
zal zijn de vreugd van aller eeuwig huis.
Hij zal zijn ons grote doel,
ons hart wordt nooit vermoeid
voor God en God alleen.
Refrein:

- Stil gebed, votum en groet
U kunt gaan zitten

- Kindermoment
Wat heb ik écht nodig?

- Zingen: Onze Vader die in de
hemelen zijt
Onze Vader die in de hemelen zijt
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
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid.
Amen.
Staat op: Geloven als een kind.

LUISTEREN NAAR GOD

DANK, GEBED EN UITZENDING

- Gebed om de leiding v d H. Geest - Dankgebed en gebeden
- Lezen: Mattheüs 6 : 19 – 34
Mattheüs 26 : 36 – 46
- Verkondiging
Thema: Zorgen voor morgen

- Moment voor geven aan collecte
1e coll: Voedselbank Amersfoort
2e coll: kerk
3e coll: eigen jeugdwerk

- Zingen: Ps 27 (Psalm Project)

- Zingen: Opw 347

God is mijn licht, mijn heil wie zou ik
vrezen
Ik steun op hem verlaat mij op de Heer
veilig bij God, hoef ik niet bang te wezen
Hij is mijn hulp wat mij bedreigt valt neer.
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt
te wonen waar hij mij liefdevol ontvangt
Die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt
Wacht op de Heer, mijn hart,
Ja wacht, houdt moed.
Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw
wegen
Wees mij een gids die veilig mij geleidt
Antwoord mij God en geef mij toch uw
zegen
U die voor mij de weg al hebt bereid.
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt
te wonen waar U mij liefdevol ontvangt
Die veilig in uw huis mij bergt en hoedt
Wacht op de Heer, mijn hart,
Ja wacht, houdt moed.
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt
te wonen waar U mij liefdevol ontvangt
Die veilig in uw huis mij bergt en hoedt
Wacht op de Heer, mijn hart,
Ja wacht, houdt moed.

Ik geloof in God de Vader,
Schepper die de schepping draagt.
In zijn zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4x)
Naam aller namen,
naam aller namen.
Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:
Jezus, U ben Heer, U bent Heer. (4x)
Naam aller namen,
naam aller namen.

- Uitzending en zegen

