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LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom & mededelingen
Zingen: Opwekking 720: God maakt vrij
- Stil Gebed, onze Hulp en Groet
- Kindermoment
Zingen – Kinderlied: Zie de zon (zie hieronder)
LUISTEREN NAAR GOD
- Woorden voor Onderweg
Zingen: Opwekking 281: Als een hert dat verlangt
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Bijbellezing: Psalm 63
Zingen: Psalm Project 62
Verkondiging met als thema: ‘’VERLANGEN NAAR GOD’’
Zingen: Opwekking 717: Stil, mijn ziel wees stil
GEBEDEN EN UITZENDING
- Dankgebed en voorbede + Onze Vader
- Collectemogelijkheden:
1e collecte: Voor Verre Vrienden
2e collecte: Kerk
3e collecte: Eigen Jeugdwerk
Zingen: Opwekking 510: Dit is mijn verlangen
- Uitzending en Zegen
ZIE DE ZON
Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.
Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.
Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.
Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit,
mensen ontelbaar overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam.
Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.
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OPWEKKING 720
In de naam van de Vader
In de naam van de Zoon
In de naam van de Geest voor
Uw troon
Zijn wij hier gekomen en
verhogen Uw naam
U geeft ons genade, U roepen
wij aan
2x
Refrein:
Hoor ons loflied Heer, onze
dank weerklinkt
Eng'len buigen neer, Uw
gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw
vleugels mee
Heel de wereld ziet het
God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij
In de naam van de Vader
In de naam van de Zoon
In de naam van de Geest voor
Uw troon
Zijn wij hier gekomen en
verhogen Uw naam
U geeft ons genade, U roepen
wij aan
Hoor ons loflied Heer, onze
dank weerklinkt
Eng'len buigen neer, Uw
gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw
vleugels mee
Heel de wereld ziet het
God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij
Ons verdriet wordt een lied
God maakt vrij, God maakt vrij
Hoor ons loflied Heer, onze
dank weerklinkt
Eng'len buigen neer, Uw
gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw
vleugels mee
Heel de wereld ziet het
Ja de wereld ziet het
God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij
Ons verdriet wordt een lied
God maakt vrij, God maakt vrij

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.) 3x
PSALM PROJECT 62
Mijn ziel is stil tot God mijn
Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik
bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat
vast;
mijn toevlucht, als het water
wast,
mijn rots, mijn enige
vertrouwen.
Wees stil, mijn ziel, tot God uw
Heer,
Hij immers schenkt mij altijd
weer
zijn heil, -op Hem toch kan ik
bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat
vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
mijn rots, mijn enige
vertrouwen.
De Heer, Hij is mijn heil mijn
rots
mijn naam rust in de
Schuilplaats Gods.
O volk, uw God laat u niet
vallen.
Als je voor Hem je hart uitstort,
vertrouw dat je gezegend
wordt;
God is een schuilplaats voor
ons allen.
OPWEKKING 717
Stil mijn ziel wees stil,
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van
morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
In je beproevingen en zorgen.

God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen

OPWEKKING 281
( Als een hert dat verlangt naar
water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart
vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Stil mijn ziel wees stil
En dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je
leiden
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen
van verleiding

God U bent mijn God...
Stil mijn ziel wees stil
En laat nooit los
De waarheid die je steeds
omarmd heeft
Wacht wacht op de Heer
De zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht
doorbreekt
God U bent mijn God...
Ik rust in U alleen
OPWEKKING 510
Dit is mijn verlangen: U prijzen,
Heer;
Met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is verlangt
naar U;
Alles wat ik vinden wil is in U.
Heer, ik geef U mijn hart,
Ik geef U mijn ziel;
Ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
Elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.
Dit is mijn verlangen: U prijzen,
Heer;
Met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is verlangt
naar U;
Alles wat ik vinden wil is in U.
Heer, ik geef U mijn hart,
Ik geef U mijn ziel;
Ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
Elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.
Heer, ik geef U mijn hart,
Ik geef U mijn ziel;
Ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
Elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.
Heer, doe uw wil in mij.
Ik geef U mijn hart /geef u mijn
hart
Ik geef U mijn ziel/ en mijn ziel
Ik geef U mijn hart /geef u mijn
hart
Ik geef U mijn ziel/ en mijn ziel
Al wat in mij is
Ik geef U mijn hart /geef u mijn
hart
Ik geef U mijn ziel / en mijn ziel
Alles is voor u
2x

