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Welkom
Openingslied:
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.
Welkom namens God
Korte intro op het thema van de dienst en introductie digitale Klaagmuur
Lied Opwekking 642: De rivier
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het
water,
'k wil U daar ontmoeten,Heer.
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Inbreng nummer
Gebed

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.
(Refrein)
Kom ontvang een heel nieuw
leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."
(Refrein)
Leid mij steeds weer naar het
water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Bijbellezing: Psalm 13
Korte preek
Lied opwekking 693: Vaste grond
God voor u
Is niets onmogelijk
Hoe ongelofelijk
U heeft alles in de hand
U bent God
En trekt uw eigen plan
U bent voor niemand bang
Voor niets en niemand bang
U houdt me vast
U geeft me moed om door te gaan
Als ik niet durf
Ik wil van U zijn
U geeft me kracht
U bent de vaste grond waarop ik
stevig sta
Ik wil van u zijn
Voor altijd van u zijn
Oh God
Grote God
U bent uitzonderlijk
En ondoorgrondelijk
U bied uw liefde aan
Wie ben ik
Dat u mij ziet staan
U met mij om wilt gaan
Ik kan u niet weerstaan
U houdt me vast
U geeft me moed om door te gaan
Als ik niet durf
Ik wil van u zijn
U geeft me kracht
U bent de vaste grond waarop ik
stevig sta
Ik wil van u zijn

Voor altijd van u zijn
Oh God
Onweerstaanbaar,
onweerstaanbare God
Onweerstaanbaar,
onweerstaanbare God
Onweerstaanbaar,
onweerstaanbare God
Onweerstaanbaar,
onweerstaanbare God
U houdt me vast
U geeft me moed om door te gaan
Als ik niet durf
Ik wil van u zijn

U geeft me kracht
U bent de vaste grond waarop ik
stevig sta
Ik wil van u zijn
Voor altijd van u zijn
Oh God
U houdt me vast
U geeft me moed om door te gaan
Als ik niet durf
Ik wil van u zijn
U geeft me kracht
U bent de vaste grond waarop ik
stevig sta
Ik wil van u zijn
Voor altijd van u zijn
Oh God
U bent zo onweerstaanbaar

In gesprek met drie jongeren uit de kerk
Lied opwekking:
U geeft rust
In mijn ziel
U geeft rust, u geeft rust in mijn
ziel
De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand
gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn
naam.
U geeft rust in mijn ziel.

Gebed
Collectemoment
Slotlied 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.
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, kom 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 ons waar we in geloof voor
leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde
geven.
Zegen om de ander tot zegen te

zijn.
O God, 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.

