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Voorganger : Ds. Bert v.d. Bovekamp
Pianist : Michiel Dolderman
Gitaar : Bart Prins
Zang : Agnes IJmker

LOFPRIJZING EN AANBIDDING

- Welkom en mededelingen

   We gaan staan

- Zingen: Opw 47
Omdat Hij leeft,
ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft,
mijn angst is weg.
Omdat ik weet,
Hij heeft de toekomst.
En het leven is het leven waard,
omdat Hij leeft.

- Stil gebed, votum en groet

   U kunt gaan zitten

- Zingen: Opw 782
Ik heb U lief, Heer, mijn sterkte,
Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn 
bevrijder.
God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen.
Mijn schild, mijn burcht, kracht die mij 
redt.
Ik roep, ik roep, ik roep,
ik roep met heel mijn hart.
Refrein:
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer.
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer.
Want ik ben van mijn vijanden verlost.

U bent het schild, dat mij redt.
Uw rechterhand is mij tot steun.
Uw Woord maakt mij sterk, U baant de 
weg
voor mijn voet, ik wankel niet.
Ik roep, ik roep, ik roep,
ik roep met heel mijn hart.
Refrein:

In mijn nood riep ik tot de Heer.
Ik schreeuwde naar God om hulp.
En Hij hoorde mijn stem,
mijn roepen bereikte Hem.

Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer.
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer.
Refrein:

- Kindermoment

- Zingen: U kent me als geen ander
Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta
en U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga
dat U mij zo heel goed kent Heer
daar snap ik dus echt niks van
t’ Is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan

Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)

Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan
overal zult U mij leiden
U zult altijd naast mij staan
en U maakte heel mijn lichaam
telde ook nog al mijn haar
nee, dit kan ik ook niet vatten
het is mij te wonderbaar

Want U bent altijd…. (2x)

LUISTEREN NAAR GOD

- Gebed om de leiding v d H. Geest

- Verkondiging
  Thema: Hoop doet leven

- Lezen: 1 Petrus 1 : 3 – 7

- 1e deel: Leven vanuit de basis

- Zingen: Ps 27 (Psalm Project)
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.

- Lezen: 1 Petrus 1 : 13 – 16

- 2e deel: Leven in gehoorzaamheid

- Zingen: Opw 355
U die mij geschapen hebt,
U wil ik aanbidden als mijn God,
in voor- of tegenspoed.
Uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ik danken hoe ik mij ook voel,
en U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

- Lezen: 1 Petrus 1 : 22 – 23

- 3e deel: (samen) leven in liefde

- Zingen: Opw 640
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U Heer,
Die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U Heer,
die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat ik wankel of val
U bent mijn Beschermer
die over mij waakt
die niet sluimeren of slapen zal
wat kan mij gebeuren
door zon of door maan
U bent mijn schaduw 
U bent er altijd
bewaart heel mijn leven, 
mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid
mijn hulp is van U Heer.

DANK, GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en gebeden
  afgesloten met het ‘Onze Vader’

- Aankondiging
  collectemogelijkheden

   We gaan staan

- Zingen: Opw 807
In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
Refrein:
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
Refrein:

Bridge 4x:
U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.
Refrein:

Waar U woont.

- Uitzending en zegen
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