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Welkom & mededelingen door de ouderling van dienst

Marc

Voorzang Opwekking 661: Maak groot onze God

Jesse

Refrein:
Maak groot onze God,
zing met mij,
maak groot onze God.
Zing, want Hij
is groot, zo groot, onze God.
De Koning in zijn pracht,
bekleed met eer en macht;
kom aarde, juich voor Hem,
aarde, juich voor Hem.
Het duister vreest zijn licht;
als Hij rechtvaardig richt,
dan vlucht het voor zijn stem,
vlucht het voor zijn stem.
(Refrein)
De God die eeuwig leeft,
de tijd geschapen heeft,
de Vader, Geest en Zoon,
Vader, Geest en Zoon.
Het Lam dat werd geslacht,
de Leeuw in al zijn kracht,
de Koning op de troon,
Koning op de troon.
(Refrein)
Allerhoogste Heer, )
waardig onze Heer. )
Kom, zing met mij: ) 2x
maak groot onze God. )
(Refrein)

Votum & groet

Hans

Zingen Gezang 434: 1,2,3

Jesse

1
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
2
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
3
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
Lezen Romeinen 13: 8-10

Hans

Zingen Psalm 51: 5: Schep in mij, God, een hart dat leeft in het licht

Jesse

5
Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,
geef mij een vaste geest, die diep van binnen
zonder onzekerheid U blijft beminnen,
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.
Ontneem mij niet uw heil'ge Geest, o God,
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,
en richt geheel mijn wil op uw gebod,
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.
Bidden

Hans

Lezen Psalm 51

Eva

1 Voor de koorleider. Een psalm van David,
2 toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had.
3 Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
4 was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden.
5 Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
6 tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.
Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver.
7 Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving,
8 maar u wilt dat waarheid mij vervult, u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.

9 Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan
sneeuw.
10 Laat mij vreugde en blijdschap horen: u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
11 Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet.
12 Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13 verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg.
14 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.
15 Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren, en zullen zondaars terugkeren tot u.
16 U bent de God die mij redt, bevrijd mij, God, van de dreigende dood, en ik zal juichen om uw gerechtigheid.
17 Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen.
18 U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept u geen behagen.
19 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u,
God, niet verachten.
20 Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed, bouw de muren van Jeruzalem
weer op.
21 Dan zult u de juiste offers aanvaarden, offers in hun geheel verbrand, dan legt men
stieren op uw altaar.

Preek: gebroken mensen

Hans

Zingen Opwekking 626: Eindeloos, zo eindeloos

Jesse

Eindeloos, zo eindeloos,
uw liefde is zo groot.
Het kruis sprak uw genade uit voor mij.
't Is nooit gezien
en nooit gehoord,
door niemand echt beseft;
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!
Refrein:
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.
Eindeloos, zo eindeloos,
uw heerlijkheid verschijnt
en ieder kan uw machtig werk nu zien.
De grootsheid van uw majesteit
maakt dat mijn hart weer zingt
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!
(Refrein 2x)
U liet mij opnieuw uw wonderen zien, )
uw liefde veroverde mij. )
Want niets op de wereld ) 2x

is ooit zo mooi als U. )
(Refrein 2x)
Ik zing, ik zing voor U, )
ik zing, ik zing voor U, )
ik zing, ik zing voor U, ) 2x
prachtige God! )
(Refrein 2x)
Gebed

Hans

Kindeelied: Kinder Opwekking 306 (Daar bent U))

Jesse

Daar bent U (306)
Op de hei bij Ermelo,
in het drukke Tokio.
Op de markt in Goes,
of Santa Cruz,
God, U bent echt overal.
Refrein:
Op de allerhoogste berg,
daar bent U.
In de aller diepste zee,
daar bent U.
U bent altijd overal:
nooit een plek waar U niet bent.
Het is werk’lijk ongekend!
Op het Scheveningse strand,
in het Zwitsers Alpenland.
In de Hudson Bay,
of Java Zee,
God, U bent echt overal.
(Refrein 2x)

Inzameling gaven voor de Ned. Ger. Instelling Arbeidszaken (NGA)
Slotzang Opwekking 714: Al laat de zon zich niet meer zien
Al laat de zon zich niet meer zien
Aan t einde van de nacht
Al word mijn lichaam niet voorzien
Van levenslust en kracht
Al ga ik door mijn zwaarste strijd
Dan nog zing ik Uw lof

Jesse

Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Al kom ik in gevangenschap
Omdat "k in U geloof
Al neemt men mij het leven af
En word mijn licht gedoofd
Al word ik dag aan dag verleid
U bent en blijft mijn God
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Al is de dag gevuld met pijn
En brengt de nacht geen rust
Al is aan t einde van de lijn
Mijn heilig vuur geblust
Mijn God ik ben U toegewijd
U bent mijn kracht mijn rots
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
U laat mij nooit meer los

Zegen

Hans

