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Welkom & mededelingen door de ouderling van dienst
Lied: Psalm 43: 2 en 3 (De Nieuwe Psalmberijming):
2. Heer, zend uw licht, laat mij ervaren
dat U mij naar uw woning leidt.
Wanneer ik kom bij uw altaren,
zal ik U prijzen bij de snaren.
Dan uit ik al mijn dankbaarheid,
omdat U mij bevrijdt.
3. Mijn ziel, waarom zo neergebogen?
Waarom onrustig, vol verdriet?
Hoop op de Heer, houd Hem voor ogen.
Hij zal je eenmaal weer verhogen.
Ik zal Hem eren met een lied,
mijn redder die mij ziet.
Votum en groet
Lied: Opwekking 755 - 'Laat ons Christus zien':
Bewerk ons hart, o God,
Maak het goede grond.
Help ons te ontvangen
Wat U spreekt tot ons.
Plant uw Woord diep in ons hart;
Geef het rijke vrucht.
Leid ons in uw waarheid, Heer;
Geef dat twijfel vlucht.
Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat uw glorie ons beschijnen
Als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!
Uw Woord is levend licht
Voor ons verduisterd hart;
Draagt ons door verleiding heen,
Wijst ons steeds uw pad.
Uw Woord is brood voor onze ziel,
Vrijheid voor de slaaf;
Geeft ons wijsheid, voedt ons op.
Heer, spreek tot ons vandaag.
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Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat uw glorie ons beschijnen
Als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!
Waar zouden wij gaan, Heer?
Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.
Waar zouden wij gaan, Heer?
Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.
Waar zouden wij gaan, Heer?
Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.
Waar zouden wij gaan, Heer?
Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.
Waar zouden wij gaan, Heer?
Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.
Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat uw glorie ons beschijnen
Als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!
Gebed
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Kinderlied: Iedereen is anders (Oké4Kids)
Iedereen is anders
niemand is als jij
iedereen is anders
jij bent jou en ik ben mij
iedereen is anders
dat is nou eenmaal zo
iedereen is anders
okido!
Je bent misschien wat eigenzinnig:
alleen jouw manier is goed
maar je moet goed begrijpen
dat iemand anders het anders doet!
want …
Iedereen is anders….
God heeft ieder mens geschapen
bijzonder en heel speciaal
met een uniek karakter
en zo verschillen we allemaal! - dus….
Iedereen is anders….

Bijbellezing: Psalm 42 en 43

ouderling van dienst of kerkganger?

Uitleg en verkondiging
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Lied: Psalmen voor Nu 42-43 - 'Hoop op God':
Als een hert dat naar het water
Van een frisse beek verlangt
Heb ik dorst naar u, o God
Ik heb dorst naar God, de levende God
Wanneer mag ik komen en God zien?
O mijn tong is zout van tranen
Die ik huil bij dag en nacht
Want ze zeuren met hun vraag
Iedere dag, het bonkt in mijn hoofd:
Waar is nou die God waar jij op wacht?
Hieraan dwing ik mij te denken
Dit houd ik mezelf steeds voor:
Hoe ik ging naar 't huis van God:
Blijde muziek, een godgewijd lied
En een massa volk in feestgewoel
Wat ben je neerslachtig, mijn hart
En wat sla je onrustig in mij...
Hoop op God, want weer zal ik Hem loven
Hij is de Heer, Hij maakt vrij
God, ik blijf maar moed verliezen
Houd mezelf weer beelden voor:
De vallei van de Jordaan;
Hermon, de berg, en heuvels vol groen:
Zie die frisse beekjes daar ontstaan!
Het geweld van heel veel water
Beukt op heel veel water in
Heel de donder van uw vloed
Raast om mij heen, o God, help me toch
Zie hoe ik verdrink daar binnenin
Wat ben je neerslachtig, mijn hart
En wat sla je onrustig in mij...
Hoop op God, want weer zal ik Hem loven
Hij is de Heer, Hij maakt vrij
Overdag is God de trouwe
's nachts omringt mij nog Zijn lied
Ik vraag Hem, mijn God en rots:
Ziet u mij niet? God, kijk toch hoe ik
Stuk ga aan hun haat en hun spot
Doodssteek van mijn tegenstanders:
Sarren met mijn eigen kracht
Want ze zeuren met hun vraag
Iedere dag, het bonkt in mijn hoofd:
Waar is nou die God waar jij op wacht?

Wat ben je neerslachtig, mijn hart
En wat sla je onrustig in mij...
Hoop op God, want weer zal ik Hem loven
Hij is de Heer, Hij maakt vrij
Doe mij recht, God, voer mijn rechtszaak
Red mij van dit leugenvolk
Geef een vluchtweg naar u toe
Jaagt u mij weg? God, kijk toch hoe ik
Stuk ga aan hun haat en aan hun spot
Stuur uw licht, God, en uw waarheid
Breng mij naar uw heilig huis
Laat mij naar uw altaar gaan
En dan naar u, daar waar ik voor u
Jubelend mijn lied zing, God, mijn God!
Wat ben je neerslachtig, mijn hart
En wat sla je onrustig in mij...
Hoop op God, want weer zal ik Hem loven
Hij is de Heer, Hij maakt vrij
Dankzegging en voorbede
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Aankondiging collecte

ouderling van dienst / Damaris Grutter

Lied: Sela - 'Mijn toevlucht':
De Heer is je schild en bevrijder,
De redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.
In Gods nabijheid is geen angst meer
Voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
Open je ogen
En zie dat het kwaad vergaat.
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
En overnacht in zijn schaduw,
Zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! IK vertrouw op U.
Als je mag wonen bij de Hoogste
Ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
Maar vertrapt de tegenstand.
Ik bevrijd wie mij liefheeft
En bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je

En bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn.
Ik zal je redding zijn.
Zegen
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