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Mededelingen

Intochtspsalm: psalm 103: 1, 5

1.      Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
        laat al wat binnen in mij is Hem eren,
        vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
        gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
        die u geneest, die uit het graf uw leven
        verlost en kroont met goedertierenheid.

5.      Zoals een vader liefdevol zijn armen
        slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
        God onze Vader, want wij zijn van Hem.
        Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
        Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
        slechts leven op de adem van zijn stem.

Stil gebed

Votum en groet            /                  Drempelgebed

Gezang: lied 875

1.      Father, we love you,
        we worship and adore you.
        Glorify your name
        in all the earth.
        Glorify your name,
        glorify your name,
        glorify your name
        in all the earth.



2.      Jesus, we love you,
        we worship and adore you.
        Glorify your name
        in all the earth.
        Glorify your name,
        glorify your name,
        glorify your name
        in all the earth.

3.      Spirit, we love you,
        we worship and adore you.
        Glorify your name
        in all the earth.
        Glorify your name,
        glorify your name,
        glorify your name
        in all the earth.

Gebed voor de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Romeinen 8:12-17 (NBV)

Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden
door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als
u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 
Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen
van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven
in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen
te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 
De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 
En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfge-
namen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij
moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods
luister.



Lied: Kinderen van één Vader, reikt elkaar de hand

        Kind’ren van een Vader,
        Reikt elkaar de hand,
        Waar wij mogen wonen
        In wat stad of land.
        Hoe wij mogen spreken,
        In wat tong of taal,
        Kind’ren van één Vader,
        Zijn wij allemaal.

Korte overdenking

Orgelspel

Gezang: lied 886 (Abba, Vader) (eerst Engels, dan Nederlands)

        Abba, Vader, U alleen,
        U behoor ik toe.
        U alleen doorgrondt mijn hart,
        U behoort het toe.
        Laat mijn hart steeds vurig zijn,
        U laat nooit alleen
        Abba, Vader, U alleen,
        U behoor ik toe.



Voor- en dankgebed 

Gezang: lied 885 (Groot is uw trouw, o Heer)

1.      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.

2.      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.

Zegen met gezongen AMEN


