
Zingen voor de dienst:

Opwekking 573 – We zijn hier bij 
elkaar
We zijn hier bij elkaar
om de koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar
om te vieren dat Hij goed is.
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus onze Heer!

Refrein:
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U,
U bent welkom in ons midden.

Opwekking 553 – Laat het feest zijn in 
de huizen 
Laat het feest zijn in de huizen
mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.

Refrein:
In de bergen, door de dalen.
Hoor ons loflied, overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Laat uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.

(Refrein)

Halleluja, halleluja,)
Halleluja, halleluja.) 4x

(Refrein 3x) 

Welkom en mededeling
 
Intochtslied: Opwekking 672 – Heerser 
over alle dingen 
Heerser over alle dingen

God van de oneindigheid.
Van Uw liefde wil ik zingen
buigen voor Uw majesteit.
Eeuwen komen, eeuwen gaan.
Voor altijd blijft Uw trouw bestaan.
Uw Naam weerklinkt door het heelal
‘Die was en is en komen zal’.

U alleen kunt grootheid tonen,
in een enkel ogenblik.
De natuur spreekt zonder woorden.
Vol verwondering luister ik.
U schiep leven door Uw Woord,
bracht het licht en duister voort.
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt,
weerspiegelt zij Uw heerlijkheid.

In het lijden van dit leven,
in een dal van duisternis,
wilt U mij Uw liefde geven
en de vrede die ik mis.
Leid mij aan Uw sterke hand
veilig naar de overkant.
Ik hoef geen gevaar te vrezen
als Uw huis mijn schuilplaats is.

Eeuwen komen, eeuwen gaan.
Voor altijd blijft Uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal
‘Die was en is en komen zal’.
Stil gebed, bemoediging en vredegroet

Opwekking 429 – God wijst mij een 
weg 
Refrein:
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.
Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan,
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

(Refrein)

Gebed om de Heilige Geest bij de 
opening van Het Woord
Schriftlezing 
…

Opwekking 677 – In het diepst van de 
nacht 
In het diepst van de nacht
roep ik naar U: ‘Waar bent U, God?’
In het diepst van mijn pijn.
Als alles zwart lijkt, roep ik het uit:
‘U bent mijn enige houvast,
mijn enige zekerheid.
O, trek mij op uit de put.
Houd mij vast, houd mij vast.’

U bent groter dan mijn vragen,
want soms doet het leven zeer.
Al wat ik niet zelf kan dragen,
leg ik aan Uw voeten neer.
U bent groter dan mijn zonden
en omarmt mij in mijn pijn.
U gaat dieper dan mijn wonden,
daarom wil ik bij U zijn.

O God, omarm mij.
Ik kom heel dicht bij U.
O God, genees mij.
Houd mij heel dicht bij U.

In mijn diepste verdriet
roep ik naar U: ‘Waarom, O God?’
Aan het eind van mijn kracht,
moe van het strijden, roep ik het uit:
‘U bent mijn enige houvast,
mijn enige zekerheid.
O, trek mij op uit de put.
Houd mij vast, houd mij vast.’

U bent sterker dan mijn angsten
en een schuilplaats in de nood.
U bent bij mij als ik bang ben.
Houdt mij vast tot in de dood.
Steeds weer hoort U naar mijn klagen.
Telkens raakt Uw liefde mij.
Niemand die mij zo kan dragen.
Daarom wil ik bij U zijn.

O God, omarm mij.
Ik kom heel dicht bij U.
O God, genees mij.
Houd mij heel dicht bij U.
Niets kan mij scheiden van Uw liefde.
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Niemand mij roven uit Uw hand.
Ik vind vervulling in Uw liefde.
Heel dicht bij U.

Verkondiging

Opwekking 629 – Als er vergeving is 
Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik 
verder gaan.
Kan ik ooit vergeven, wat mij is 
aangedaan.
De woorden in mijn ziel, de haat en 
bitterheid,
lijken niet te helen niet door woorden, 
niet door tijd.
Refrein:
Maar als er vergeving is, kan er 
genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van 
binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn,
en de weg van herstel kan beginnen.

O God, ik heb U nodig, Ik kan het zelf 
niet.
Ik lijk haast te verstikken, in angst en in 
verdriet.
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij 
vergeeft,
dwars door alles heen wat mij 
beschadigd heeft.

Geef mij de kracht van Uw liefde om 
verder te gaan,
ook al zal er een litteken blijven 
bestaan.
Want is Uw liefde niet sterker dan de 
dood,
en Uw vergeving niet dieper dan mijn 
nood?

Want waar Uw vergeving is, zal 
genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van 
binnen,
waar Uw vergeving is zal genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen

Dankgebed

Geloofsbelijdenis: Opwekking 347 – Ik 
geloof in God de Vader 
Ik geloof in God de Vader.
Schepper, die de schepping draagt.
In Zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd.
aan het kruis de wereld redde.
Onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.

Jezus, Hij is Heer.
Hij is Heer.
Naam aller Namen, naam aller Namen.

Ik geloof in God de Trooster.
gaven van de Hei’lge Geest.
die Gods Woord aan ons bevestigd,
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt Zijn Naam.

Jezus, U bent Heer.
U bent Heer.
Naam aller namen, naam aller namen.

Inzameling van de gaven
1e collecte Stichting Choe
2e collecte Jeugdwerk
Collecte uitgang: Aflossing & 
onderhoud kerkelijke gebouwen

Slotlied: Opwekking 720 – God maakt 
vrij 
In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest
voor Uw troon.
Zijn wij hier gekomen 
en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade, 
U roepen wij aan. 

Hoor ons loflied, Heer, 
onze dank weerklinkt.
Eng’len buigen neer, 
Uw gemeente zingt.
En U draagt ons hoog 
op Uw vleugels mee. 

Heel de wereld ziet het: 
(Ja, de wereld ziet het:) 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
In die hoop leven wij. 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
In die hoop leven wij. 

Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.

Zegen 

Opwekking 698 – Nooit meer alleen 
Ook al gaat mijn weg
door een diep dal
van duisternis heen.
Uw liefde drijft de angst uit in mij.
Ook al loop ik vast,
overvallen door een hevige storm.

Ik keer niet om want U bent nabij.

Refrein:
En ik vrees geen gevaren meer
met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij?
Hij is toch bij mij?

Nooit meer, nooit meer alleen
loop ik door de stormen heen.
Nooit meer, nooit meer alleen 
op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen.
Heer U laat mij nooit meer alleen.

En ik zie al de glans
in de verte, van het stralende licht.
Dat schijnt voor elk die volhoud en 
wacht.
Maar tot aan die dag
dat de schepping wordt bevrijd van de 
pijn,
is U te kennen al wat ik wil.

(Refrein)

Ja ik zie al de glans, )
in de verte van het stralende licht. )
Maar tot aan die dag dat de schepping 
wordt bevrijd van de pijn, )
blijf ik U prijzen, )
blijf ik U prijzen. ) 2x

Nooit meer, nooit meer alleen
loop ik door de stormen heen.
Nooit meer, nooit meer alleen 
op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen.
Heer U laat mij nooit meer alleen.
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