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Onlinedienst

Welkom aan de luisteraars door Marc
· In Memoriam onze geliefde ‘zus’ Anna Bos

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
Want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen,
Gij doet mij rusten tot de morgen
En wonen in een veilig huis

·

Opwekking 770 – Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Psalm 4:3 (berijmd)

·

Aanvangswoorden en groet

·

Lied: KinderOpwekking 156 Jezus is de Rots

Refrein:
Jezus is de rots waarop ik bouw,
Hij is een vriend van wie ik hou.

Niets en niemand kan mij scheiden
van de Heer die ik vertrouw.
Hij is hoog: HOOG!

Hij is groot: GROOT!
Hij is sterk: STERK!

Door zijn kracht verzet ik zelfs een berg.
Diedelie, diedelie, diedelie, diedelie,

diedelie, diedelie, diedelie, diedelie, die.
(Refrein)
Hij is goed: GOED!
Hij is echt: ECHT!

Hij is trouw: TROUW!

En Hij houdt echt veel van mij en jou.
Diedelie, diedelie, diedelie, diedelie,

diedelie, diedelie, diedelie, diedelie, die.
·

Gebed om Gods zegen

·

Intro op de Bijbellezing

-

Bijbellezing: Handelingen 13:1-12

·

Uitleg en verkondiging

·

Lied: Heer, wijs mij uw weg – Sela

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg

slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

Marc

als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en

Geest mijn hart en leven aan.
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

· Dankzegging en voorbede afgesloten met gezamenlijk bidden Onze Vader – Marc
-

Mededelingen kerkenraad & herinnering digitale collecte zending in Nqutu

-

Luisterlied tijdens collecte: Marantha – Sela

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
Komt de tijd dat alles anders wordt,

er geen tranen en geen rouw meer zijn?
Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuingeschal.

Vol van luister, stralend als de zon;

Heer, hoe lang nog voor U komen zal?
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.

Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God.

Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt.
Hef je handen op en kijk omhoog.

Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,

met een brandend hart vervuld van hoop.
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!
Niets is beter dan bij U te zijn.

Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.

Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
·

Lied: Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk

· Zegen

