Zegen
3 x gezongen amen
WelcomeSingers: NLB Lied 62b
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Voor de dienst WelcomeSingers : Wees bij ons
Waar bent U God, is ons hart verblind?
Antwoord op ons gebed.
Wij tasten rond, zoeken naar het licht,
naar een waarheid die ons redt.
Wees bij ons in de duisternis,
schijn in onze nacht.
Breng redding die voor eeuwig is,
schijn in onze nacht.
De vijand fluistert ons leugens in;
trekt ons bij U vandaan.
Geef ons geloof dat standvastig is;
de verzoeking kan weerstaan.
Wees bij ons in de duisternis,
schijn in onze nacht.
breng redding die voor eeuwig is,
schijn in onze nacht.

2

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
Refrein:
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn
naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
4. O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Refrein:
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
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Zingen: NLB Lied 1005 (Nederlands) Coupletten
door koor, refrein: alllen
De Bijbel open: Joh. 15: 15-21
Zingen: NLB Lied 667 1, 2 , 3 en 4 Koor, 5 en 6
allen
Hij laat ons nooit alleen!
Zingen: NLB Lied 663
Signaal
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
e

e

Collecten: 1 Kerk, 2 Onderhoudsfonds
Tijdens de collecte zingen de WelcomeSingers :
‘k Zal U loven, o Heer (Opw. 162)
Slotlied: Ik zal er zijn (van Sela)
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
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Wij houden vast aan wat zeker is:
uw rijk komt dichterbij.
U brengt ons thuis in het hemels licht.
Daar is onze nacht voorbij.
Uw licht doorbreekt de duisternis,
schijnt in onze nacht.
Uw waarheid die voor eeuwig is,
leidt ons naar de dag.
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Samen in de Naam van Jezus (
Opw. 167: 1 en 2)
1. Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer
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2. Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van god is niet te keren
Omdat hij er over waakt
En de geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt
Stil gebed, Votum en groet
Zingen: Opw. 167: 3
Prijs de Heer
De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser,
middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer
Gebed om licht – Jaap Zijlstra

Afgesloten met NLB 62 b 2x Welcome Singers, 2x
allen
Met WelcomeSingers: Als regen die de aarde
drenkt
Coupletten 1 en 3 door koor, 2 en 4 door allen
Als regen die de aarde drenkt
die droog en dorstig is:
zo voedt het woord van God de mens
die doods en duister is.
Als zonlicht dat het groen gewas
uit zaad ontkiemen doet:
zo geeft het woord van God de mens
luister en nieuwe gloed.
Als schaduw die verkoeling brengt
op 't heetst van de dag
geneest het woord van God de mens
die op bevrijding wacht.
O God, vernieuw de dorre grond,
verzacht wat is verhard:
maak ons gehoorzaam aan Uw woord
en mensen naar uw hart.
Bijbel open: Psalm 36: 6-10
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