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Muziek voor de dienst
Welkom
Muziek 733 “Tsientuzen reednen”
1. It ljocht ferskynt, it begjint te daagjen,
myn dei begjint mei in liet foar Jo.
Hear, wat der hjoed ek komt
en wat allegearr’ noch barre sil,
lit my noch sjonge as de jûntiid komt.

Refrein:
Loovje de Heare, myn siel, o myn siel,
Jo Namme is hillich en goed.
‘k Song noait earder as no, sa fol fjoer:
Jo Namme is hillich en goed.

Refrein:
Loovje de Heare, myn siel, o myn siel,
Jo Namme is hillich en goed.
‘k Song noait earder as no, sa fol fjoer:
Jo Namme is hillich en goed.

3.En op dy dei as myn krêft belúnet,
myn azem stoppet en myn tiid is om,
sels dan sil ik noch fan Jo grutheid sjonge,
tsientûzen jier en oant yn ivichheid.

2. Hear, fol geduld toan’ Jo ús Jo leafde,
Jo hert is myld en Jo Namm’ is grut,
Fan al Jo leafde wol ik sjongen bliuwe,
tsientûzen reed’nen dat ik sjonge kin!!

Refrein: 2 X
Loovje de Heare, myn siel, o myn siel,
Jo Namme is hillich en goed.
‘k Song noait earder as no, sa fol fjoer:
Jo Namme is hillich en goed.

Stil gebed en woorden van bemoediging
Opw. 789 U leert me lopen op het water
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.
Refrein: 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.
Refrein: 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.
Leidt mij verder dan mijn voeten
kunnen dragen,
ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

Referin: 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.

Gebed
Muziek Kids opw. 51 “we zullen opstaan”
Wij zullen opstaan
En met Hem meegaan
Straks als Jezus terugkomt
Wij zullen opstaan
En met Hem meegaan
Als Jezus komt
Blijf niet treuren
Zit niet bij de pakken neer
Sikkeneuren
Helpt je toch niet meer
't Zal gebeuren
Dan komt de Heer
Schriftlezing Psalm 78 vers 1 t/m8 en Handelingen 16 vers 25 t/m 35
Opw. 040 “Zoekt eerst het Koninkrijk van God”
Zoek eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu halleluja
Halleluja
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu halleluja
Halleluja
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal opengaan.
Hallelu halleluja.
Halleluja
Overdenking

Muziek ELB 390 “Maak ons tot een stralend licht voor de volken”
1.

Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
een stralend licht voor de mensen om ons heen,
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

2.

Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
een levend woord voor de mensen om ons heen,
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

3.

Maak ons tot een zegening voor de volken,
een zegening voor de mensen om ons heen,
Tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

4.

Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,
een lied van dank voor de mensen om ons heen,
Tot de wereld zingt voor Degeen’ die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.

5.

En bouw uw Koninkrijk in de volken,
uw wil geschied’ in de mensen om ons heen,
tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard’!

Collecte
Dankgebed en voorbede uitlopend op het Onze Vader
Slotlied ELB 270 ”Ga nu heen in vrede”
1 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
Wat wij hier beleden samen met elkaar
aan uw daag’lijks leven, uw gezin en werk.
Wilt u daar aan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
2 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Zegen
Muziek

