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Welkom en mededelingen
Welkom
Openingsgebed
Zingen: Psalm 111: 1 uit liedboek voor de kerken
Votum & groet
Zingen: Opwekking 764 Zegekroon
U zult altijd voor ons strijden
U hebt steeds uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn helper en beschermer,
U, mijn redder en mijn vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Waar uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor uw troon.
Waar U bent, verstilt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon.
U zult altijd voor ons pleiten;
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.
U bent Jezus, de Messias,
die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon.
Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
)
U draagt de zegekroon;
) 2x
U overwon, U overwon!
)

)

Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.
Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.
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Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon.
Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
)
U draagt de zegekroon;
) 2x
U overwon, U overwon!
)
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Gebed bij de opening van het woord
Lezen 1 Timotheüs 6: 1-10 en Mattheüs 6: 19-21
Verkondiging: jij en je geld
Zingen: Opwekking 609

(Man) - (Vrouw)
U bent heilig - U bent heilig
U bent machtig - U bent machtig
U bent waardig - U bent waardig
Eer en ontzag - Eer en ontzag
Ik wil volgen - Ik wil volgen
Ik wil luist'ren - Ik wil luist'ren
Van U houden - Van U houden
Iedere dag - Iedere dag
(Refrein)
(man) - (vrouw)
Ik wil zingen - U die koning bent
En juichen - en de hoogste Heer
In aanbidding - U de machtige
mij buigen - Kwam op aarde neer
U de Heer - Als Emanuel
aller Here - God zal met ons zijn
U mijn God - Als het Lam van God
Wil ik eren - Zo volmaakt en rein
Ik wil zingen - U die leven geeft
En juichen - Mij bevrijding bracht
In aanbidding - En voor eeuwig leeft
mij buigen - U hebt alle macht
U de Heer - U de Alfa, Omega
aller Here - Eens zal ik U zien
U mijn God - U mijn Meester, Messias,
Wil ik eren - Verlosser en Vriend
(man + vrouw)
U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U.
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.
Collecte; zingen Psalm 15: 1-3 Nieuwe Psalmberijming
Danken en voorbede
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 710
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
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O God zegen mij alle dagen lang!
Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus komt tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij
Zegen
Zegen
Zegen
O God

ons waar we in geloof voor leven
ons waar we hoop en liefde geven
om de ander tot zegen te zijn!
zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
Zegen

