Zondag 24 oktober 2021
in deze dienst zullen
Elsbeth Alewijnse, Jurjen Cornelissen
Tineke de Haan, Lyanne Stam
belijdenis van hun geloof afleggen en
bevestigd worden tot lidmaat van de kerk
voorganger ds. Ron Lafeber
ouderling Janine v.d. Kooi
organist Luitzen Overwijk
lector Tryntsje Koops
orgelspel
welkom
de paaskaars wordt aangestoken
we worden stil voor God
bemoediging en groet
lied 281 Opwekking
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
inleiding
lied ‘from the inside out’ - Hillsong
hoe vaak ik ook faal, en steeds weer
struikel, het licht van Gods genade blijft altijd
over mij schijnen, daarom wil ik U, God
loven, steeds weer. Mijzelf er in verliezend.
Uw licht blijft over mij schijnen, altijd.
Vul mij geheel, om, diep van binnen uit, U
lief te hebben
gebed
schriftlezing Mattheus 14 : 22-33
lied 140 (chants de Taizé)
mijn ziel, kom op adem, kom tot rust
want onze God heeft je bevrijd
je losgemaakt uit banden van de dood
en alle tranen van onze ogen afgewist

verkondiging
zingen lied 188 Ev. Ldb. (canon)
‘k stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k zie naar Hem op en weet : Hij is mij
steeds nabij
inleiding op de belijdenis
vraag
beantwoording en bevestiging
zingen lied 794 (melodie Ps. 121)
Gods zegen bidden wij je toe :
Hijzelf gaat steeds vooraan
hoe ook je weg zal gaan.
Geen mens weet waar en wat en hoe
toch mag je altijd hopen :
God doet de toekomst open
je hebt gelovig trouw beloofd
een zwak, een kwetsbaar woord
is hier door ons gehoord.
Ontvang de vlam die nimmer dooft :
vuur uit Gods hart ontsproten
Hij houdt jouw ja omsloten
gebeden
collecte
1e Diaconie Trans World Radio
2e Ontmoetingskerk
zingen lied 270 Ev. Ldb.
(melodie ‘land of hope and glory’)
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
wat wij hier beleden, samen met elkaar
aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk
wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk
ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
wat wij hier beleden , samen met elkaar
neem van hieruit vrede, vrede mee naar
huis
dan is vanaf heden Christus bij u thuis
ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
zegen

orgelspel
in de hal is er gelegenheid tot feliciteren

