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Liturgie (kort)

Psalmen voor Nu 84
Welkom
Sela – God is in ons midden
Gebed
Interviews
Opw 789 – Houd vol
Bijbellezing uit Handelingen 11:27-30 (ook Amos 1:9 en 1:13 en Jesaja 53:3-5)
Preek
Opw 123 – Groot is uw trouw
Onze Vader
Zegen

Muzikanten: Martine Schaap, Jos Meester, Wouter de Koning
Verder in beeld: Franca Koning, Marlou Heikens, Erik van Peijkeren en ds Pieter Kleingeld
Techniek verzorgd door: David Haasnoot, Yorick Brouwer, Jacomijn en Hanne Prins
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Psalmen voor Nu 84

Wat hou ik van uw huis,
HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen
naar de binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis,
HEER van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
HEER van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De HEER beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
HEER van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Welkom
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Sela – God is in ons midden

God is in ons midden.
Laten wij tot Hem bidden,
nu wij hier in eenheid samen zijn.

God is in ons midden.
Heilig is de Here;
buig in stilte Hem ter ere.

Wie Hem roemt,
wie Hem noemt;
Heer en Hemelvader,
kom nu tot Hem nader.

Gebed

Interviews

Opw 798 – Houd vol

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Refrein:
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

(Refrein)

Stil mijn ziel wees stil
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en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God...

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

2x
God U bent mijn God...
Ik rust in U alleen.

Voorbede

United Pursuit (feat. Will Reagan) – Looking for a Savior
[Verse 1]
I abandon my addiction to the certainty of life
And my need to know everything
This illusion cannot speak
It cannot walk with me at night
As I taste life’s fragility

[Chorus]
I am looking for a Savior
I can see and know and touch
One who dwells within the midst of us
May a broken God be known
In the earth beneath our feet
Let our souls behold humility
Let our souls behold humility

[Verse 2]
When our plans become the casualties
Of getting through the day
We begin to know our weakness
And denial isn’t strong enough
To hold our fears at bay
And we can’t escape our emptiness

[Chorus]
I am looking for a Savior
I can see and know and touch
One who dwells within the midst of us
May a broken God be known
In the earth beneath our feet
May our souls behold humility
May our souls behold humility

[Couplet 1]
Ik laat mijn verslaving aan absolute zekerheid
en mijn behoefte alles te weten los
Want die illusie spreekt niet
En gaat niet met me mee in de nacht
waarin ik proef aan de kwetsbaarheid van het leven

[Refrein]
Ik verlang naar een Redder
Die ik kan zien en kennen en aanraken
Iemand die onder ons woont
Mag die gebroken God bekend worden
Op de aarde onder onze voeten
Laat onze ziel nederigheid aanschouwen
Laat onze ziel nederigheid aanschouwen

[Couplet 2]
Wanneer onze plannen schipbreuk leiden
op de klippen van de werkelijkheid
ontdekken we onze zwakheid
en ontkennen niet meer helpt 
om onze angsten op afstand te houden
en we niet meer kunnen ontsnappen aan onze leegheid

[Refrein]
Ik verlang naar een Redder
Die ik kan zien en kennen en aanraken
Iemand die onder ons woont
Mag die gebroken God bekend worden
Op de aarde onder onze voeten
Laat onze ziel nederigheid aanschouwen
Laat onze ziel nederigheid aanschouwen
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Handelingen 11:27-30

27 In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. 28 Een van hen, die 
Agabus heette, voorspelde door de Geest dat de wereld door een grote hongersnood zou 
worden getroffen, iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. 29 De 
leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze 
droegen elk naar vermogen bij 30 en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten 
brengen.

Preek
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Opw 123 – Groot is uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Onze Vader

Zegen


