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Welkom
Lied: Opwekking 436 – Onze Vader
Downloaden via:
https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen

Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel,
zo ook hier op aard'.
Koor:
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
Koor
)
)2x
)

En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
Koor
Amen. Amen.

Onze Vader in de hemel,


Overdenking: Alleen samen
Tijdens de overdenking: https://youtu.be/55EtityEoYA
Bijbellezing: Handelingen 2:41-47



Lied: Opwekking 167 - Samen in de naam van Jezus
Downloaden via:
https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen

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.
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.
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!

Gebed
Lied: Welk een vriend is onze Jezus
https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan.
Welk een voorrecht dat ik door
Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen,
in 't gebed tot onze Heer.
Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,




tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ’t, die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze toevlucht,
Gij zijt onze hulp en borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer,
in Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
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