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Orgelspel
Welkom, mededelingen en aanvangsgebed
Aanvangslied: Ik zal er zijn – Sela
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 en pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘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’,
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Bemoediging en groet
Licht ontsteken
Lied van licht: Ik wandel in het licht met Jezus – ingezongen door Maarten
1.
Ik wandel in het licht met Jezus.
Het donk’re dal ligt achter mij
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
En ‘k luister naar z’n dierb’re stem
en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.
2.
Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon
en ‘k kan niet anders, ‘k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.

Refrein:
3.
Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Refrein:
Kyriëgebed

Antwoordlied: Abba Vader – Remco Hakkert
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe.
Abba, vader, laat mij zijn, slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.
Gebed om de Geest
Inleiding
Lezing: Psalm 42
Dinie zal de psalm ook spelen, met extra aandacht voor vers 1 en 7
1.
Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven.

7.
Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het leven weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.
Verkondiging
Lied: Jezus, leven van ons leven – ingezongen door Maarten
1.
Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
2.
Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer
zij U daarvoor dank en eer.

6.
Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.
Luisterlied: Die taal van my hart – Stef Bos
Inzameling van de gaven / aandacht voor de collecten
Vandaag aandacht voor de Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk Gemeente
Voorst. Voorzitter van deze stichting, pastor Hein de Jong, heeft hiertoe een
bewogen oproep gedaan.
De stichting heeft als doel om aan vluchtelingen een financiële bijdrage te
geven als zij geconfronteerd worden met onverwachte, absoluut noodzakelijke
uitgaven die niet vanuit het reguliere inkomen betaald kunnen worden.
De diaconie zal de bijdragen die hiervoor binnenkomen met een factor 3
vermenigvuldigen.
Daarom uw bijdrage graag storten op het rekeningnummer van de diaconie:
NL 44 RABO 0366 2062 73 o.v.v. ‘Vluchtelingenwerk’.
Verder noemen we hier ook het rekeningnummer waarop u uw gift kunt
storten t.b.v. kerkenwerk algemeen: NL 15 RABO 0321 1827 90.
Gebeden
In de gebeden gaan we tot God.. daarom starten we na een korte inleiding met
het lied: Welk een vriend is onze Jezus – vers 1 en 2

1.
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.
Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ’t die ons schraagt.
Voorbeden
Onze Vader – Remco Hakkert
Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard’.
Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard’.

Refrein:
Want van U is het koninkrijk
De kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
Want van U is het koninkrijk
De kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid.
Onze Vader in de hemel,
geef ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen:
hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

Refrein:
En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Amen. Amen.
Slotlied: Ga met God – Remco Hakkert & band
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn,

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zending
Zegen
Orgelspel

