
Zingen voor de dienst

Opwekking 727: Ik val niet uit Zijn hand
Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. 
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
Ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig. 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen 
en zelfs hun naam niet noemen. 

Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker. 
U hebt iets moois bedacht en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen en ik kom goed 
terecht, 
want dat hebt U gezegd. 

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. 
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
Ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig. 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen 
en zelfs hun naam niet noemen. 

De hele nacht lig ik aan God te denken. 
Ik voel dat Hij er is, zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij en zeker van mijn redding. 
Ik leef, ik leef naast God, ik val niet uit zijn hand. 
Want U zult mij niet zomaar laten sterven. 
Ik hoef niet naar het graf, want U laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. 

Heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Opwekking 640: Mijn hulp is van U Heer
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U Heer,
Die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn Beschermer,
die over mij waakt
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan.
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven, 
mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U Heer.

Welkom en mededelingen

Opwekking 720: God maakt vrij (Intochtslied)
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.
(2x)
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:
God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
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:
Refrein
God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij
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:
Refrein
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij
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:
Refrein
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij

Stil gebed, bemoediging en vredegroet

Opwekking 714: Uw liefde laat nooit los
Al laat de zon zich niet meer zien 
aan ‘t einde van de nacht. 
Al wordt mijn lichaam niet voorzien 
van levenslust en kracht. 
Al ga ik door mijn zwaarste strijd, 
dan nog zing ik Uw lof.

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 wordt 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 lijn 
mij heilig vuur geblust. 
Mijn God ik ben U toegewijd, 
U bent mij 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.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het 
Woord

Schriftlezing: 1 koningen 19: 1-13
Elia op de Horeb
1Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook 
dat hij alle profeten ter dood had gebracht. 2 Toen 
liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: 

‘De goden mogen met mij doen wat ze willen als u 
morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat 
als zij.’ 3 Elia werd bang  en vluchtte om zijn leven 
te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij 
zijn knecht achter 4 en zelf trok hij één dagreis ver 
de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik 
zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is 
genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben 
niet beter dan mijn voorouders.’ 5 Hij viel onder de 
bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem 
aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’ 6 Elia keek 
op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in 
gloeiende kooltjesgebakken, en een kruik water. Nadat 
hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de 
struik liggen. 7 Maar de engel van de HEER kwam terug, 
raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, 
anders is de reis te zwaar voor je.’ 8 Elia stond op, en 
toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt 
door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door 
de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van 
God. 9 Daar ging hij een grot binnen om er de nacht 
door te brengen.
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: 
‘Elia, wat doe je hier?’10 Elia antwoordde: ‘Ik heb 
me met volle overgave ingezet voor de HEER, de 
God van de hemelse machten, maar de Israëlieten 
hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, 
uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben 
als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op 
mijn leven voorzien.’ 11 ‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, 
‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar 
kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige 
windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en 
de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond 
zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er 
een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die 
aardbeving. 12 Na de aardbeving was er vuur, maar 
de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk 
het gefluister van een zachte bries. 13 Toen Elia dat 
hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam 
naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en 
daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe 
je hier?’

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,
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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 U 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,
Niemand mij roven uit Uw hand.
Ik vind vervulling in Uw liefde,
Heel dicht bij U.

Verkondiging

Opwekking 779: Zoals je bent
Kom hier met je tranen,
hoe verdwaald je ook bent:
je hart is gebroken
maar je redding begint.
Hier is genade,
kom hier en kniel neer:
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt,
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt.
Dus kom met je zorgen
en schaam je niet meer,
al ben je gebroken,
kijk naar je Heer.
Waar jij ook geweest bent,
je kunt nog terug,
dus geef Hem je hart;
kom met je pijn,
zoals je bent.
Hier is hoop als je hoop zoekt,
verdwaald en vervreemd:
proef hier de genade,
kom, eet met ons mee.
Rust is te vinden,
al lijkt alles te veel:
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt.
Dus kom met je zorgen
en schaam je niet meer,
al ben je gebroken,
kijk naar je Heer.
Waar jij ook geweest bent,
je kunt nog terug,
dus geef Hem je hart;
kom met je pijn,
zoals je bent,
zoals je bent.
Val in zijn armen.
Straks mag je weer juichen,
dus stil maar, je weet:
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt,
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt.
Dus kom met je zorgen
en schaam je niet meer,
al ben je gebroken,
kijk naar je Heer.
Waar jij ook geweest bent,
je kunt nog terug,
dus geef Hem je hart;
kom met je pijn,
zoals je bent,
zoals je bent,
zoals je bent.

Dankgebed

Opwekking 550: Liefdevol trekt U mij dicht aan Uw 
hart (Geloofsbelijdenis)

Liefdevol, trekt u mij dicht aan uw hart

als we samen zijn.
Door uw bloed, wast u mij witter dan sneeuw
en nu ben ik vrij.

U behoor ik toe,
Heer ik heb u lief.
En boven alles volg ik u.
Vreugde van mijn hart.
Kostbaarder dan goud.
Ik leef voor u, want u houdt van mij

Neem mijn hart, maak het een deel van Uzelf,
laat ons samen zijn.
Angst verdwijnt, als ik Uw liefde ervaar,
door U ben ik vrij.

U behoor ik toe,
Heer ik heb U lief.
En boven alles volg ik U.
Vreugde van mijn hart.
Kostbaarder dan goud.
Ik leef voor u, want U houdt van mij.

U behoor ik toe
Heer ik heb U lief.
En boven alles volg ik U.
Vreugde van mijn hart.
Kostbaarder dan goud.
Ik leef voor U, want U houdt van mij.

Jezus, vreugde van mijn hart (vreugde van mijn hart)
Jezus, vreugde van mijn hart (vreugde van mijn hart)
Jezus, vreugde van mijn hart (vreugde van mijn hart)
Jezus, vreugde van mijn hart (vreugde van mijn hart)

U behoor ik toe,
Heer ik heb U lief.
En boven alles volg ik U.
Vreugde van mijn hart.
Kostbaarder dan goud.
Ik leef voor U, want U houdt van mij.

U behoor ik toe,
Heer ik heb U lief.
En boven alles volg ik U.
Vreugde van mijn hart.
Kostbaarder dan goud.
Ik leef voor U, want U houdt van mij.

Inzameling van de gaven 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Jeugdwerk
Collecte uitgang: Aflossing en onderhoud kerkelijke 
gebouwen

Opwekking 698: Nooit meer alleen (Slotlied)
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.
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 word bevrijd van de pijn,
is U te kennen al wat ik wil.
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.

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

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.

Zegen

Opwekking 763: Ik heb U nodig
Heer, ik kom en beken, 
nu ik hier dicht bij U ben: 
zonder U val ik uiteen;
leid mijn hart door stormen heen. 

O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ‘k heb U nodig. 

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. 
U vergeeft en reinigt mij. 
Waar U bent, daar ben ik vrij; 
woon in mij en heilig mij. 

O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ‘k heb U nodig. 

Leer mijn lied de weg naar U 
als verleiding mij omgeeft. 
Als ik niet kan staan, leun ik op U. 
Jezus, hoop die in mij leeft! 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ‘k heb U nodig. 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ‘k heb U nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ‘k heb U nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
 O God, ‘k heb U nodig.
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