
Zingen voor de dienst:

Opwekking 769: Bouw uw koninkrijk
Kom, vestig uw gezag;
wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons;
onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.
Wij zijn uw kerk.
Heer, maak ons sterk in U.
Wij dorsten naar uw rijk
en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin:
gevangen harten worden vrij,
verslagen mensen troosten wij;
zelfs de blinden zien uw heerschappij.
Wij zijn uw kerk.
Hoor ons gebed en kom!
Refrein:
Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht.
Wij zijn uw kerk.
Heer, doe uw werk door ons.
-2x Refrein-

Opwekking 573: U bent welkom 
We zijn hier bij elkaar 
om de koning te ontmoeten.
Wij 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.

Welkom en mededelingen
Opwekking 760: Wie vrees ik nog 
(Intochtslied)
U hoort mij als ik bid,
verdrijft mijn duisternis.
Al vliegt de nacht mij aan,
het daglicht breekt zich baan.
Wie vrees ik nog?

U trapt de vijand plat
onder mijn voeten, God.
Al valt de strijd mij zwaar,
U bent mijn schild en zwaard.
Wie vrees ik nog?

Refrein:
Ik weet wie voor mij uit gaat
en standhoudt achter mij:
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.
De Heerser van de eeuwen,
U bent een vriend van mij!
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.

Mijn kracht is in uw naam,
de naam die redden kan.
O God, die mij bevrijdt,
U overwint altijd!
Wie vrees ik nog?
Wie vrees ik nog?

-Refrein-

Geen wapen van de vijand houdt stand.)
U houdt de wereld in uw hand.)
Ik houd mij vast aan wat U belooft;) 2x
U bent trouw, Heer. )
U bent trouw, Heer. )

U bent trouw, Heer.

-Refrein 2x-

God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.

Stil gebed, bemoediging en vredegroet

Opwekking 697: Al wat ik ben 
Al wat ik ben,
leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust
in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.

Zo wandel ik
heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn
vertroost U mij.
En ik vertrouw
op wat U belooft,
uw woord staat vast
voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U. )
Jezus, ik vertrouw op U. )
En de reden dat ik leef, ) 2x
de reden dat ik zing... )
bent U alleen.

Ik aanbid U, )
ik aanbid U, Heer. ) 4x

Ik vertrouw U, )
ik vertrouw op U. ) 2x

Jezus, ik geloof in U. )
Jezus, ik vertrouw op U. )
En de reden dat ik leef, ) 2x
de reden dat ik zing... )
bent U alleen.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van 
het Woord
Schriftlezing
Genesis 37 (NBV)
1 Jakob woonde in het land waar zijn vader als 
vreemdeling gewoond had, in het land Kanaän.
2 Dit zijn de afstammelingen van Jakob. Jozef, 
zeventien jaar oud, hoedde gewoonlijk het 
kleinvee met zijn broers – hij was een jonge 
man – met de zonen van Bilha en met de 
zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En 
Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan 
zijn vader over.
3 Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere 
zonen, want hij was voor hem een zoon van 
zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig 
gewaad voor hem maken.
4 Toen zijn broers zagen dat hun vader hem 
meer liefhad dan al zijn broers, haatten zij 
hem en konden niet vriendelijk meer tot hem 
spreken.
5 Ook had Jozef een droom, die hij aan zijn 
broers vertelde; daarom haatten zij hem nog 
meer.
6 Hij zei tegen hen: Luister toch naar deze 
droom die ik gehad heb.
7 Zie, wij waren midden op de akker schoven 
aan het binden; en zie, mijn schoof stond 
op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie 
schoven kwamen om hem heen staan en 
bogen zich voor mijn schoof neer.
8 Toen zeiden zijn broers tegen hem: Wil je 
dan soms over ons regeren? Wil je dan soms 
over ons heersen? Daarom haatten zij hem 
nog meer, vanwege zijn dromen en vanwege 
zijn woorden.
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9 Hij kreeg nog een andere droom, en vertelde 
ook die aan zijn broers. Hij zei: Zie, ik heb weer 
een droom gehad; en zie, de zon, de maan en 
elf sterren bogen zich voor mij neer.
10 Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers 
vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen 
hem: Wat is dat voor een droom die je gehad 
hebt? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je 
broers, soms naar je toe komen om ons voor 
jou ter aarde neer te buigen?
11 Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn 
vader hield de zaak in gedachten.
 
Jozef verkocht naar Egypte
12 Eens gingen zijn broers weg om het kleinvee 
van hun vader te hoeden bij Sichem.
13 Toen zei Israël tegen Jozef: Weiden je broers 
het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar 
hen toe. [...]
17 [...] Jozef ging zijn broers achterna en trof 
hen aan bij Dothan.
18 Zij zagen hem al van ver; en nog voor hij in 
hun nabijheid gekomen was, beraamden zij 
een listig plan tegen hem om hem te doden.
19 Zij zeiden tegen elkaar: Zie, daar komt die 
meesterdromer aan.
20 Nu dan, kom, laten we hem doodslaan 
en hem in een van deze putten gooien, en 
wij zullen zeggen: Een wild dier heeft hem 
opgegeten. Dan zullen we eens zien wat er van 
zijn dromen terechtkomt.
[...]
23 En het gebeurde, toen Jozef bij zijn broers 
was gekomen, dat zij Jozef zijn gewaad 
uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij 
droeg,
24 en zij namen hem en gooiden hem in de 
put. De put nu was leeg, er stond geen water 
in.
[...]
28 Toen er Midianitische kooplieden 
voorbijkwamen, trokken en tilden zij Jozef uit 
de put en verkochten zij Jozef voor twintig 
zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die brachten 
Jozef naar Egypte.
[...]
31 Toen namen zij het gewaad van Jozef, 
slachtten een geitenbok en dompelden het 
gewaad in het bloed.
32 Zij stuurden het veelkleurige gewaad naar 
hun vader en zeiden: Dit hebben wij gevonden. 
Kijk toch eens of dit het gewaad van uw zoon 
is of niet.
33 Hij herkende het en zei: Het is het gewaad 
van mijn zoon. Een wild dier heeft hem 
opgegeten. Jozef is ongetwijfeld verscheurd.
35 [...] Zo beweende zijn vader hem.
36 De Midianieten verkochten hem in Egypte 
aan Potifar, een hoveling van de farao en het 
hoofd van de lijfwacht.
 
Opwekking 510: Dit is mijn verlangen
Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer;
met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is verlangt naar U;
alles wat ik vinden wil is in U.

Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel;
ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
elk moment dat ik besta;

Heer, doe uw wil in mij.

Heer, doe uw wil in mij.

Verkondiging
Opwekking 789: 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-

Bridge 4x:
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen 
dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

-Refrein-

Dankgebed

Opwekking 640: Mijn hulp is van U Heer 
(Geloofsbelijdenis)
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!
Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

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

Opwekking 708: Hoe groot is Uw trouw o 
Heer (Slotlied)
Kom, zing voor de Heer, 
die eeuwig regeert, 
die nooit veranderen zal.

Onfeilbaar eerlijk, 
Onpeilbaar goed; 
Zijn Woord houdt eeuwig stand. 
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand. 

Kom, zing voor de Heer, 
die eeuwig regeert, 
die nooit veranderen zal. 

Onfeilbaar eerlijk, 
Onpeilbaar goed; 
Zijn Woord houdt eeuwig stand. 
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand. 

Refrein
De Hemel juicht, 
Uw kerk getuigt: 
‘Groot is uw trouw, o Heer!’ 
Van eeuw tot eeuw belijden wij: 
‘Groot is uw trouw, o Heer!
 Hoe groot is uw trouw, o Heer!’ 

Alles verandert, 
maar U blijft gelijk; 
Uw koninkrijk kent geen eind. 

En wat U beloofd hebt, 
dat zal U ook doen; 
Uw trouw is voor altijd. 
Wij vertrouwen U altijd. 

-Refrein-

Van generatie tot generatie 
nooit liet U ons in de steek.
Gisteren en vandaag steeds dezelfde, 
die was, die is en die komt.

-2x Refrein-

‘Groot is uw trouw, o Heer! 
Mijn God en Vader! 
Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Zegen 

Opwekking 746: Zo zegent hij jou
De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen
Op alle wegen die je zult gaan
Wanneer het meevalt, of soms ook tegen
Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan

Hij is als een schaduw, die met je meegaat
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw
Ontvang nu de vrede en de genade,
van God onze Vader, zo zegent Hij jou
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