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ORGELSPEL
WELKOM
DREMPELGEBED
INTOCHTSLIED
GROET EN BEMOEDIGING:
ouderling
allen:
ouderling
allen:

Onze hulp is in de Naam van de Heer,
De Heer van hemel en aarde.
Heer, onze God, keer U na'ar ons toe,
En doe ons weer leven met hart en ziel.

LIED VAN DE ZONDAG: Lied 513, ‘God heeft het eerste woord’
https://www.youtube.com/watch?v=QLPJwaVoG7o
1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
KYRIE: Elke bede wordt bevestigd door: Lied 367e, ‘Heer onze God, wij bidden U
verhoor ons’
GLORIALIED: Lied 289,
https://www.youtube.com/watch?v=Kr1hb-5tfSI
1. Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.
Kom, Jezus, kom, vul dit
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land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle
naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer,
ontsteek hier het licht.
2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.
3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien,
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.
GEBED BIJ DE OPENING VAN HET WOORD
1e SCHRIFTLEZING: Efeziërs 3:9 t/m 21 (uit de Bijbel in Gewone Taal)
ZINGEN: Lied 486, ‘Midden in de winternacht’, Luisterlied,
https://www.youtube.com/watch?v=dwx_KQuLOn4
2e SCHRIFTLEZING: Handelingen 5: 1 t/m 6 (uit de Bijbel in Gewone Taal)
PREEK
ORGELSPEL
PREEKLIED: Lied 283: ‘In de veelheid van geluiden’
https://www.youtube.com/watch?v=DI4wBXPUn5E
1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.
2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

2

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!
DANK en VOORBEDEN, stil gebed en Het Onze Vader
MEDEDELINGEN EN COLLECTEN
SLOTLIED: Vineyard – When You call my name – Wanneer je mij naam noemt
https://www.youtube.com/watch?v=J4Ce45YmVyE
There's a hunger in this wilderness for Your
revelation

Er is een honger in deze wildernis naar Uw
openbaring

To hear the words of life that strengthen me
Come and show what You've prepared for
me

Om de woorden van het leven te horen die
mij sterken. Kom en laat zien wat U voor mij
hebt voorbereid

Speak your confirmation
Show me how I fit into Your plan

Spreek uw bevestiging
Laat me zien hoe ik in Uw plan pas

For when You call my name I can see again
Who You are and who I'm meant to be

Want als U mijn naam roept, kan ik weer zien
Wie Jij bent en wie ik hoor te zijn

And as you beckon me I am free to see
Who You are and who I'm sent to be

En terwijl je me wenkt ben ik vrij om te zien
wie jij bent en voor wie ik ben gezonden

I am seeking true identity in the light of Your
presence
I am longing to know how You see me

Ik zoek de ware identiteit in het licht van Uw
aanwezigheid
Ik verlang ernaar te weten hoe U ziet mij

In the time that You have given me, release
the strength to follow
And the grace to be who You say I am

In de tijd die U me hebt gegeven, laat de
kracht vrij om te volgen
En de genade om te zijn wie U zegt dat ik
ben

ZEGEN
Allen: Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen
Jezus, Christus onze Heer,
amen God uw naam ter eer!
ORGELSPEL
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