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Bijzonderheden: Thema: “Geduldig en gelovig uitzien”

Welkom en mededelingen - (Petra)
Luisterlied: Psalm 130 (Psalmen voor Nu) – (Psalm 130 - Uit de diepten - YouTube)
Uit de diepten roep ik U
Heer mijn God
Ik heb U nodig Here, luister
Nu ik schorgebeden fluister
Luister toch
Heer luister toch
Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven dus verdient U
diep ontzag
ons diep ontzag
Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wachten op het licht
het morgenlicht
Israël, hoop op de Heer
Hoop op God
want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij
Hij maakt jou vrij
Stil gebed - Martin van der Klis
Votum en groet - Martin van der Klis

Kinderlied: Samen met Jezus (KO 297) – (Samen Met Jezus (297) - YouTube)
Ik heb de medaille al binnen
en de wedstrijd moet nog gaan beginnen.
Ik draag een medaille van goud,
omdat Jezus in mij woont en altijd van mij houdt.
Refrein:
Samen, samen met Jezus,
kan ik de wereld aan,
ga ik er tegen aan. YES!!
Samen, samen met Jezus
kan ik de wereld aan.
Nu gaat de wedstrijd beginnen
en weet je waarvan ik het ga winnen?
Van dingen die fout zijn en slecht,
door te kiezen voor het goede en te doen wat Jezus zegt.
Refrein:
Samen, samen met Jezus,
kan ik de wereld aan,
ga ik er tegen aan. YES!!
Samen, samen met Jezus
kan ik de wereld aan.
Zijn liefde en kracht zijn zo groot.
Hij won het zelfs van de dood.
Hij is mijn voorbeeld en Hij helpt mij.
Mijn coach bij deze wedstrijd is Hij. YES!!
Refrein: (2x)
Samen, samen met Jezus,
kan ik de wereld aan,
ga ik er tegen aan. YES!!
Samen, samen met Jezus
kan ik de wereld aan.
Kan ik de wereld aan.

Gebed - Martin van der Klis
Eerste Bijbellezing: Romeinen 8:14-18 (Bijbel in Gewone Taal) - Martin van der Klis
[14] Als we ons laten leiden door Gods Geest, dan zijn we Gods kinderen. [15] God heeft ons niet zijn
Geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken. Nee, God heeft ons zijn Geest gegeven om van
ons zijn kinderen te maken. En als Gods kinderen bidden wij: ‘Abba, Vader!’ [16] De heilige Geest geeft ons
de zekerheid dat we Gods kinderen zijn.

[17] God heeft aan Christus het volmaakte leven gegeven. En dat wil hij ook aan ons geven, omdat ook wij
zijn kinderen zijn. Wij horen bij Christus. Nu moeten we nog lijden, net als hij. Maar straks zullen we voor
eeuwig leven, samen met hem.
[18] Dit weet ik zeker: hoe zwaar ons lijden ook wordt, het brengt ons eeuwige leven niet in gevaar.
Luisterlied: Verlangen (Sela) – (Verlangen | Sela - YouTube)
Heer, wij komen met lege handen
vol verlangen naar meer van U.
Laat Uw vuur in ons
midden branden.
Leid ons naar U, kom nu.
Heer, wij komen met lege handen
vol verlangen naar meer van U.
Laat Uw vuur in ons
midden branden.
Leid ons naar U, kom nu.
Hier ben ik Heer.
Hier, in Uw aanwezigheid
vind ik vrede, rust en vrijheid.
Jezus, ik dorst.
Mijn verlangen gaat uit naar U,
Jezus, naar U alleen.
Heer, wij bidden met open handen
om vervulling en nieuwe kracht.
Raak ons aan, breng
herstel, verander.
Kom en vernieuw ons hart.
Hier ben ik Heer.
Hier, in Uw aanwezigheid
vind ik vrede, rust en vrijheid.
Jezus, ik dorst.
Mijn verlangen gaat uit naar U,
Jezus, naar U alleen.
Hier ben ik Heer.
Hier, in Uw aanwezigheid
vind ik vrede, rust en vrijheid.
Jezus, ik dorst.
Mijn verlangen gaat uit naar U,
Jezus, naar U alleen.

Tweede Bijbellezing: Habakuk 2:1-6, 17-20 (Bijbel in Gewone Taal) - Petra
[1] Habakuk zei: ‘Ik ga boven op een toren staan, zodat ik ver kan kijken. Misschien kom ik te weten wat de
Heer tegen mij wil zeggen. Misschien geeft hij antwoord op mijn vragen.’
[2] Dit was het antwoord van de Heer: ‘Habakuk, schrijf op wat ik je ga vertellen. Schrijf het met duidelijke
letters op een grote platte steen. Dan is het makkelijk te lezen. [3] Schrijf alles op, want het duurt nog een
tijd voordat het gebeurt. Zolang het niet gebeurt, moet je wachten. Ook al duurt het lang, het gaat gebeuren. Dat is zeker!’
[4] Dit moest Habakuk opschrijven: ‘Het loopt slecht af met mensen die kwaad doen. Maar mensen die
goed doen en trouw zijn aan God, zullen in leven blijven.
[5] De Babyloniërs zijn onderdrukkers en bedriegers. Ze zijn trots. Ze stelen wat ze kunnen, ze hebben
nooit genoeg. Ze willen alle landen veroveren, en alle volken gevangennemen. Maar dat zal hun nooit lukken!’
[6] Daarna zei de Heer tegen Habakuk: ‘Op een dag zullen alle volken lachen om de Babyloniërs.
Ze zullen zeggen: ‘Babyloniërs, het loopt slecht met jullie af! Nu beroven jullie nog andere volken. Jullie
pakken alles van ze af. Maar daar komt binnenkort een eind aan.
[17] Het is vreselijk wat jullie allemaal doen! In de Libanon-bergen hebben jullie bossen vernietigd en dieren gedood. Met veel geweld hebben jullie landen en steden veroverd. Jullie hebben veel mensen vermoord. Maar straks zijn jullie zelf het slachtoffer!’
[18-19] Alle volken zullen zeggen: ‘Het loopt slecht met jullie af! Jullie vertrouwen op jullie goden, maar zij
kunnen je niet helpen. Jullie zeggen tegen die goden: ‘Word wakker, sta op!’ Maar zij doen helemaal niets.
Want ze zijn gemaakt door mensen. Het zijn gewoon beelden van hout, metaal of steen. Ook al zijn ze
prachtig versierd met goud en zilver, er zit geen leven in. De beelden zeggen niets terug. Uit hun mond
komt geen waarheid!
[20] Maar de Heer is anders. Hij is in zijn heilige tempel, en iedereen op aarde moet stil zijn voor hem.’’
Verkondiging - Martin van der Klis
Luisterlied: Verwachten (Sela) – (Verwachten | Sela - YouTube)
Ik zie uit naar de Heer.
Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.
Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Ik zie uit naar de Heer.
Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.
Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd.
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Mijn ziel verlangt naar de Heer.

Mijn ziel verlangt naar de Heer,
Meer dan wachters uitzien naar de morgen.
Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Dankgebed en voorbeden - Petra
Collecte voor ICF -

Petra (muziek gezocht door technici)

Luisterlied: Lopen op het water (Opwekking 789) - (Opwekking 789 - Lopen Op Het Water - CD40 (live
video) - YouTube)
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij
De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet,
want uw trouw houdt stand.
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U
en U van mij
Geest van God,
leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder,
dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
Geest van God,

leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder,
dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
Geest van God,
leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder,
dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U
en U van mij.
Zegen - Martin van der Klis

