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Heel hartelijk welkom in deze dienst.
Voorganger: Dhr P.J. Verhagen
Organist: Hugo van de Meij
Muziekgroep olv Bertus Buijs
Orgelspel
Aansteken paaskaars door ambtsdrager
Mededelingen
Hemelhoog 466: 1, 2, 3 Vaste rots van mijn behoud
Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schaûw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.
Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.
Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr’ of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet!
Stilgebed, votum

Ps. 116: 1, 6, 8
1
God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
6
Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.
8
Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.
Terug naar boven
Geboden
Gebed
Opwekking 70 Heer onze God hoe heerlijk is uw naam (psalm 8)
1
2
Heer, onze God,
Heer, onze God,
hoe heerlijk is uw naam,
die aard' en hemel schiep,
die U ons noemt
zeeën en land
door sterren, zon en maan.
met macht tevoorschijn riep.
Hemel en aarde
Wat zijn wij, mensen,
spreken wijd en zijd,
dat U aan ons denkt
tonen het wonder
en ons uw heerlijkheid
van uw heerlijkheid.
en luister schenkt?

3
U komt ons, Heer,
in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer,
verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen,
in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil
in eeuwigheid!

4
Daarom zal, Heer,
ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt
met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde,
heffen wij het aan:
Heer, onze God,
hoe heerlijk is uw naam!

Schriftlezing: Gen. 8: 15-22; 2 Cor. 1: 3-11
Opwekking 648 Levende offers
U roept ons, Vader,
om als dank voor uw liefde
U te aanbidden Heer.
Wij willen komen
in uw nabijheid
en buigen voor U neer.

Vernieuw ons denken nu,
open ons hart,
help ons uw stem te verstaan.
U gaf uw leven, Heer;
dankzij uw dood
mogen wij voor U staan.

Refrein:
Hier zijn wij, als levend offer, Heer,
heilig en aangenaam voor U.
Hier zijn wij,
wij leggen voor uw troon neer,
al onze dromen en ons nu;
wij eren U.
Preek Gen.8: 20a Noach brengt een offer
Opwekking 726 Anker in de tijd
Er is een onbegrensde liefde
die alles draagt en nooit vergaat.
Er is een hoop die nooit meer wankelt
en die de zwaarste storm doorstaat.
Er is een licht dat ons de weg wijst,
ook als wij nu niet alles zien;
een fundament voor ons vertrouwen,
tot aan de dag dat wij Hem zien.

Er is voor vijanden verzoening
en echte vrede na de strijd;
vergeving voor de zwaarste zonden,
een nieuw begin met God, altijd.
Er is een eeuwig rijk van vrede
dat in ons midden zichtbaar wordt;
een stukje hemel hier op aarde,
in Jezus Christus, Zoon van God.
Refrein 1:
Hij is de spil van alle eeuwen.
Hij is het anker in de tijd.
Hij is de bron van al het leven;
Hij is ons doel in eeuwigheid.
Hij is ons doel in eeuwigheid.
Er is een wonder van bevrijding;
de laatste redding in de nood.
En er is troost in pijn en lijden;
een eeuwig leven na de dood.
Er is gerechtigheid voor allen
en onze trouw wordt eens beloond.
Er is een bruiloftsmaal voor eeuwig,
met Jezus Christus, Vaders Zoon.
Refrein 2:
Hij is de spil van alle eeuwen.
Hij is het anker in de tijd.
Hij is de bron van al het leven;
Hij is ons doel in eeuwigheid.
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor.

Refrein 3:
U bent de spil van alle eeuwen.
U bent het anker in de tijd.
U bent de bron van al het leven;
U bent ons doel in eeuwigheid.
Gebeden, inzameling
Opwekking 71 Jezus leeft in eeuwigheid
Refrein 1:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
(Refrein 1)
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:
Refrein 2:
Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
Bede om de zegen
Orgelspel

