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Zang : Marian van Vugt

LOFPRIJZING EN AANBIDDING

- Welkom en mededelingen

- Zingen: Opw 167
1
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 
2 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij erover waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
3
Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

- Stil gebed, votum en groet

- Gebed om de leiding v d H. Geest

- Zingen: Ps 67 (Psalm Project)
Heer, zegen ons, wees ons genadig
Licht over ons uw aangezicht.
Zoals de zon met al haar stralen,
Ons steeds in overvloed verlicht.
Ieder zal Hem vrezen.

De aarde zal Uw wegen leren,
De wereld zal Uw heil verstaan.
Uw kracht zal alles om doen keren,
Uw recht maakt onrecht ongedaan.
Refrein:
God is ons genegen,
Onze God geeft zegen,
Hij zal zijn geprezen,
Ieder zal Hem vrezen.

Volken looft de Heer,
Juicht en geeft Hem eer.

De aarde heeft haar vrucht gegeven,
Die door de hemel werd verwekt,
En uit haar schoot ontluikt nieuw leven,
Waar God Zijn hand houdt uitgestrekt.
Refrein: (2x)

Volken looft de Heer,
Juicht en geeft Hem eer.

Ieder zal Hem vrezen.

Volken looft de Heer,
Juicht en geeft Hem eer.
Volken looft de Heer,
Juicht en geeft Hem eer.

- Kindermoment

- Zingen: Ik ben veilig in Jezus’ armen
Refrein:
Ik ben veilig in Jezus’ armen
Veilig ben ik bij Hem
Ik ben veilig in Jezus’ armen
Er is nergens een plek waar ik zo veilig 
ben.
1
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet
en is het net of niemand me ziet
Net of er niemand meer is die me mist
Dan mag ik weten dat Jezus er is.
Refrein:

2
Als ik door anderen soms word gepest
Zeggen ze: ”Nee, jij hoort niet bij de rest.”
Dan ben ik blij, dat ik Jezus ken
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem.
Refrein:
Jij bent veilig in Jezus’ armen.
Veilig ben jij bij Hem.
Jij bent veilig in Jezus’ armen.
Er is nergens een plek waar jij zo veilig 
bent.

LUISTEREN NAAR GOD

- Lezen: Johannes 2 : 23 – 3 : 13

- Verkondiging
  Tekst: Johannes 2 : 23 – 3 : 3
  Thema: In gesprek met Jezus:

weten en begrijpen

- Zingen: Opw 595
1
Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt,
dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.
Refrein:
Voor U wil mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.
2
Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind
naar de wereld gekomen,
legde uw heerlijkheid af.
refrein:

En nooit besef ik hoe U leed, )
de pijn die al mijn zonde deed. ) 2x
Refrein:

DANK, GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en gebeden
  afgesloten met het ‘Onze Vader’

- Aankondiging
  collectemogelijkheden:
  1e: NEM
  2e: kerk
  3e: eigen jeugdwerk

- Geloofsbelijdenis

- Zingen: Opw 658
Refrein:
Jezus, uw naam
is de allerhoogste naam.
Jezus, uw naam 
vult ons hart, waar wij ook gaan.

In uw naam is heil en macht, 
overwinning, liefde en kracht.
Heer, uw naam ) 
is licht in de duisternis. Jezus! ) 2x
 Refrein:

In uw naam is redding en hoop, 
onze troost in elke nood.
Heer, uw naam )
herstelt wat gebroken is. Jezus! ) 2x
 
In uw naam is heil en macht, 
overwinning, liefde en kracht.
Heer, uw naam )
is licht in de duisternis. Jezus! ) 2x

- Uitzending en zegen
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