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Heel hartelijk welkom in deze dienst. 
Voorganger: Dhr Theo Maarsen
Organist: Cornelis Schaap.
Muziek en zang: Kathelijne en René Spaargaren

Orgelspel.

Aansteken Paaskaars

Welkom ouderling van dienst

Zanggroep zingt Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen.

Bemoediging en groet.

Gebed.

Samenspraak NLB 816. onder orgelbegeleiding
1  Voorganger
Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

2 Allen
Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.



3 Allen
Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

4 Allen
Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

Bijbellezing Mattheus 14 : 22 - 27.

Zanggroep zingt opwekking 789 Lopen op het water.

Verkondiging 

Samenspraak Gezang 473
1  Voorganger
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2  Mannen
Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3  Vrouwen
Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.



5  Allen
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

9  Allen
Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.

10  Allen
Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Gebeden. 
Danken, voorbeden, samen Onze Vader.

Zanggroep zingt Opwekking 798 Houd vol

Zegen

Orgelspel.


