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Voorganger

Diaken
Muziek
Techniek
Lezer

: Ds. K.C. Smouter; Breda
: -- -: Kees Bos & team
: Frits Bijlenga
: Arnoud van ‘t Hoog

Bijzonderheden: n.v.t.

Welkom & mededelingen door de ouderling van dienst
Opw 734 'Adem om van u te zingen'
God ik adem om van u te zingen
Alle dagen zing ik dank op dank
Groter bent U dan in duizend levens
Een mens bevatten kan.
Wat Hij doet gaat elke taal te boven
Maar erover zwijgen wil ik niet
Uw rechtvaardigheid wil bezingen
Uw goedheid in dit lied
Dit lied.
Hij vergeeft, Hij vergeeft
Veegt weg wat wij verkeerd doen
In Zijn liefde blijft Hij dichtbij
Dicht bij al zijn mensen
Dicht bij alles wat Hij leven gaf.
Al wat adem kreeg en levenskrachten
Dankt U dat het U als koning kent
Laten alle landen van de aarde
Beseffen wie U bent.
En als iemand valt of door het leven
Kromgebogen wordt dan helpt de Heer
Alle mensen die Hem kennen weten:
God is er altijd weer
Steeds weer.
Wat Hij doet, wat Hij doet
Toont ons Zijn grote liefde
Roep Hem, roep maar
Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord

Ouderling
Dienstco
Projectie
Kosters

: Wim van Rijnswou
: Joan Zijlstra (Tina back-up)
: Ron Boerma
: Jacques Pilon & Irene Blom

Hij beschermt je
Pak Zijn hand dan val je niet
Van Zijn liefde zal ik blijven zingen
Alle dagen zing ik Hem mijn dank
God ik adem om van U te zingen
Ik zing mijn leven lang
Wat Hij doet, wat Hij doet
Toont ons Zijn grote liefde
Roep Hem, roep maar
Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord
Hij beschermt je
Pak Zijn hand dan val je niet
Votum / Groet
Opw 733 '10000 redenen tot dankbaarheid'
De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
Tienduizend redenen tot dankbaarheid
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stokt en mijn einde komt
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid
Loof de Heer, o mijn ziel

O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam
Gebed
Kinderlied Kinder Opwekking 304 “Van Australië tot Sicilië”
KO 304 - Van Australië tot Sicilië
Refrein:
Van Australië tot Sicilië,
zeg het overal: de Here God is goed.
Van Italië tot Brazilië,
zeg het overal: de Here God is goed.
Want ook voor de Indianen en mensen uit Japan
kwam Jezus naar de aarde, dus vertel hun er ook van.
Van Amerika tot aan Verweggistan,
vertel het: de Here is goed.
In Nederland zeg je: God is goed,
en in Frankrijk: Dieu est bon.
Duitsers zeggen: Gott ist gut,
en Chinezen: Shangdi shi hao da.
(refrein)
God is goed.
Vertel het alle mensen.
Dieu est bon.
Vertel het alle mensen.
Gott ist gut.
Vertel het alle mensen.
Shangdi shi hao da.
Vertel het alle mensen.
(refrein)
Lezen Ex 12:1-14, 21-28

Preek
Psalm 78:2,5
2
Laat ons wat onze vaderen vertelden
doorgeven en aan onze kind'ren melden.
't Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt, ons en alwie door ons wordt ingewijd.
5
Toen onze vaadren in Egypte waren,
toen deed Hij hen zijn wonderen ervaren.
Hij bracht hen veilig met een hand van liefde
dwars door de zee, toen Hij het water kliefde
en rechts en links tot staan bracht als een muur.
Hij ging hen in wolkkolom en vuur
Dankgebed
Collecte voor bijbelschool “de Wittenberg”.
YfC 62 'Heer U bent mijn leven'
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
Opw 710 ‘gebed om zegen’
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen;
Ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
Als de bron van leven,
Die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Zegen

