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♪♪♪ Er mag ingetogen meegezongen worden! ♪♪♪ 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:                Psalm 63 : 1 (LvK) 

1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 

Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 

die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 

en dorsten naar U in een land, 

waarop de zon verzengend brandt,- 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 

 

Uitleg voor de kinderen  
 

Zingen:             Gezang 218 : 1 en 4 (LB) 

1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 
 

4. Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 

Dank U voor vrienden en voor 

vreemden 
die ik tegenkom. 

De wet van God  

 
Gebed 

 

We lezen 2 Konrintiërs 5 : 11-21 
 

Zingen:               Opwekking 575 : 1 en 2

Jezus alleen, ik bouw op Hem 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 

Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
Dwars door het duister van de nacht. 

Zijn woord van liefde dat mij sust 

Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 

Dankzij zijn liefde leef ik nu. 
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Jezus alleen werd mens als wij; 

Klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 

Leed om mijn ongerechtigheid. 

En door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,  

ontnam de dood zijn heerschappij; 

Dankzij zijn sterven leef ik nu. 
 

Verkondiging  

 
Zingen:              Gezang 838 : 4 (LB) 

4 Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 
 

Presentatie MOVE-team 

 
Zingen:            Gezang 167 : 1 en 2 (GK) 

1 Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot zijn eer. 
 

2 Heel de wereld moet het weten  

dat God niet veranderd is 
en zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 

‘t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij erover waakt 

en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 

Gebed 

 
Mededeling diaken 

 

Zingen:              Gezang 575 : 6 (LB) 
6 Dank zij U, o Heer des levens, 

die de dood zijt doorgegaan, 

die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 

dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 

Voor uw angst en diepe pijn 

wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 

Zegen    Amen zingen 


