LIEDERENBLAD
Zondagmorgen 3 april 2022
Belijdenisdienst
Voorganger: Ds. J. Prosman
Organist : Niels Tromp
Thema: ‘Belijden is vrucht dragen’

Er is geen afstand
Tussen U en mij
Er is geen schaduw van
Omkeer bij U te zien
Er is geen afstand
Tussen U en mij

Welkom/ afkondigingen

U heet mij altijd weer welkom
U schudt het stof van mij af
Ik zie compassie en trots in Uw ogen
Ik kom tot leven bij het zien van Uw lach

Opwek. 789.
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.

Niet langer gebukt onder schaamte
U heeft mij vrijgemaakt
Ik ga nu staan op Uw woord en beloften
U bent een Vader die mij nooit verlaat

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.

Dit is waar
Ik hoor te zijn
Ik dichtbij U
U dichtbij mij
Ik wil nu
Niets anders meer
Ik geef mij over

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.

Gebod: Deuteronomium 5: 4 - 21
Mattheüs 22: 36-40

(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)

Psalm 86 :3 en 6 (OB)
3. HEER, door goedheid aangedreven,
Zijt Gij mild in ’t schuld vergeven.
Wie U aanroept in den nood,
Vindt Uw gunst oneindig groot.
HEER, neem mijn gebed ter oren;
Wil naar mijne smeking horen;
Merk, naar Uw goedgunstigheên,
Op de stem van mijn gebeên.

6. Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid

Stil gebed
Votum en Groet

Lofprijzing: Geen Afstand
U bent niet bang voor mijn vragen
Mijn twijfel schrikt U niet af
U deinst niet terug bij het zien van mijn falen
Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht

Gebed

U bent niet verrast als ik struikel
niet boos of teleurgesteld
U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid
Daar in Uw armen vind ik herstel

Lezing door een gemeentelid
Bijbellezing: Johannes 15 :1-17 (12,13)

Kindermoment:

U strekt Zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
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Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

Ik wens jou (Trinity)
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met
brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht

5 Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te
bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind

Openbare belijdenis van het geloof
Belijdenisbrieven
Formulier
Bevestiging belijdende leden

een muur voor de wind en een vuur voor de kou ]
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou ]
2x
k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft
een muur voor de wind en een vuur voor de kou ]
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou ]
2x
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou
een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij
niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe
engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang
Verkondiging: ‘Belijden is vruchtdragen’
Opwek. 378
1 Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

- Judith Maria Alie (Judith) Hop
- Marit Jeanine (Marit) de Vos
- Corjanne Marilyn (Marilyn) Bouw
- Beert Alexander (Xander) van de Poppe

Zegenlied: Psalm 134: 3 (OB)
3 Dat 's HEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER
Geloofsbelijdenis Opwek. 347
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. )4x
Naam aller namen,
naam aller namen.

2 Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
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:

3 Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Jezus, U bent Heer, )
U bent Heer. )4x
Naam aller namen,
naam aller namen.

4 Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.

Dankgebed en voorbeden
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Collecten:
1e ZOA Vluchtelingen zorg
2e Kerk en eredienst
Slotlied: Psalm 133 (OB)
1. Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.
2. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,
Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen,
Zijn baard en klederzoom doortrekt;
Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit,
En op zijn bergen nedervloeit.
3. Waar liefde woont, gebiedt de HEER den
zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil
verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.
Zegen
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