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Welkom
Openingsgebed
Openingslied Psalm 103:1 en 4 (Nieuwe Psalmberijming)
Prijs God, mijn ziel, voor al zijn zegeningen.
Prijs Hem, mijn hart, want Hij doet grote dingen.
Bedenk hoe goed Hij voor je is geweest.
Hij doet niets liever dan je schuld vergeven.
Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je leven.
Hij is het die van ziekte je geneest.
Gods goedheid gaat voor wie in Hem geloven,
de blauwe luchten mijlenver te boven.
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan.
Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen.
Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen;
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.
Votum en groet
Loflied Psalm 92:2, 3 en 6
Richtlijn voor het leven
Stil persoonlijk gebed
Verootmoediging Psalm 32:2
Dienst van Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied Kom aan boord

voor de zieken - voor de armen
voor de mensen met verdriet
voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: het lukt me niet
voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!
kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand
voor het meisje dat blijft denken
alles gaat bij mij steeds mis
voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is
voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!
kom aan boord
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Schriftlezing Genesis 1:26–28a en 2:18–25; Johannes 15:7–12
Verkondiging
Antwoordlied Opwekking 629 Als er vergeving is
Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan?
Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan?
De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid,
lijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd.
-RefreinMaar als er vergeving is, kan er genezing zijn
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.
O God, ik heb U nodig, ik kan het zelf niet.
Ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet.
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft,
dwars door alles heen wat mij beschadigt heeft?
-RefreinGeef mij de kracht van uw liefde om verder te gaan,
ook al zal er een litteken blijven bestaan.
Want is Uw liefde niet sterker dan de dood
en uw vergeving niet dieper dan mijn nood?
-RefreinWant waar Uw vergeving is, zal genezing zijn
van de pijn en het verdriet, diep van binnen.
Waar Uw vergeving is, zal genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen…
en de weg van herstel kan beginnen…
Gebeden en toewijding
Inzameling van gaven
Collectelied Opwekking 578 U redde mij
U redde mij en riep mijn naam,
gaf mij weer hoop, een nieuw bestaan,
bekleed met uw gerechtigheid;
0, Jezus. U redde mij.
Met U verzoend, werd ik weer rein,
U nam mijn schuld en droeg mijn pijn
Nu ben ik vrij, volmaakt in U;
0, Jezus. U redde mij. (2x)
Voor U mij maakte, had U mij lief, Heer
en werd ik door U gekend.
Ik ben geschapen
naar uw evenbeeld, o Heer.
En U zocht mij en U kocht mij,
U vergoot uw bloed voor mij.
Een nieuwe schepping
naar uw evenbeeld, o Heer;
U redde mij, U redde mij. (2x)
Dank- en voorbede
Slotlied Gezang 481:3 en 4
Zegen

