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LOFPRIJZING EN AANBIDDING

- Welkom en mededelingen

- Zingen: Opw 765
Uw vrede vult dit huis;
een glimp van heerlijkheid
daalt in onze harten neer.
Vader, kom, omarm ) 2x
wie naar U verlangt. )
Uw Geest daalt op ons leven neer.

En uw liefdeslied
vervult ons met aanbidding.
Uw Geest getuigt in ons.
Refrein:
Wij zingen: Abba, Vader,
U bent hier bij ons.
Wij zijn uw zoons en dochters
en uw liefde laat ons nooit meer los.

Verwelkomd en vernieuwd;
één gemaakt met U,
door het kruis dat ons verzoent.
Het hemelkoor verstilt,
als uw zachte stem
over onze levens zingt.

Uw genadelied
vervult ons nu met dankbaarheid.
Uw Geest getuigt in ons.
Refrein:

Abba, Vader,
U bent hier bij ons.
Wij zijn uw zoons en dochters (2x)
en uw liefde laat ons nooit meer los.

- Stil gebed, votum en groet

- Zingen: Thuis (Sela)
Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je 
schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Met zijn mantel om je heen geeft Hij 
bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je 
handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou 
bereid.

- Kindermoment

- Zingen: U alleen wil ik aanbidden
Refrein:
U alleen wil ik aanbidden
en heel dicht bij U zijn
alles om mij heen vergeten
om op U gericht te zijn
de woorden die uw naam verhogen
komen diep van binnen uit mijn hart
en mijn handen hef ik op naar U
want U bent mijn Heer en mijn God (2x)

En als ik er over nadenk
hoe groot U bent
vind ik het zo heel bijzonder
dat U mij kent
Refein:

U, mijn Heer en mijn God (8x)

LUISTEREN NAAR GOD

- Gebed om de leiding v d H. Geest

- Lezen: Handelingen 1 : 12 – 26

- Verkondiging
  Thema: Houd rekening met

een wachttijd ...

- 1e deel: … door gebed

- Zingen: Opw 343
Heilige Geest van God, )
vul opnieuw mijn hart. ) 2x
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

- 2e deel: … voor herstel

- Zingen: Opw 350
1
Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.
Heel uw werk, door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.
2
Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.
3
Vader, in dit uur der waarheid,
keren w'ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

4
Vul ons met uw heil'ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw naam verhogen Heer. (2x)

- 3e deel: … vol verwachting

- Zingen: Opw 769
Kom, vestig uw gezag;
wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons;
onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer 
zien.
Wij zijn uw kerk.
Heer, maak ons sterk in U.

Wij dorsten naar uw rijk
en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin:
gevangen harten worden vrij,
verslagen mensen troosten wij;
zelfs de blinden zien uw heerschappij.
Wij zijn uw kerk.
Hoor ons gebed en kom!
Refrein:
Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht.
Wij zijn uw kerk.
Heer, doe uw werk door ons.
Refrein: (2x)

DANK, GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en gebeden
  afgesloten met het ‘Onze Vader’

- Aankondiging
  collectemogelijkheden
  1e : diaconie: Gipsy Mission
  2e : kerk
  3e : eigen jeugdwerk

- Zingen: Opw 602
1
Vrede van God, de vrede van God
de vrede van God zij met jou.
Refrein:
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
2
In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,
in Jezus’ naam geef ik jou
Refrein:
3
Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Refrein:

- Uitzending en zegen


