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Votum en Zegengroet
Zingen:
NPs. 62: 1 - 4
1. Bij God vind ik de diepste rust.
Stil word ik mij ervan bewust
dat Hij mij redt en mij zal sparen.
Hij is de rots van mijn bestaan
de burcht waar ik naartoe kan gaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

2. Hoelang nog stormt de vijand aan
om mijn bestaan aan puin te slaan,
om eensgezind mijn dood te zoeken?
Wat ze bedenken is slechts kwaad;
hun al te vriendelijk gepraat
verbergt dat ze mij stil vervloeken.

3. Vind rust bij God, mijn hart, wees stil!
Van Hem verwacht ik heil, ik wil
vertrouwen dat Hij mij zal sparen.
Hij is de rots van mijn bestaan
de burcht waar ik naartoe kan gaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

4. Door God ben ik gered en vrij.
Hem eer ik, want Hij is voor mij
de rots, de toevlucht van mijn leven.
Mijn volk, vertrouw Hem toch altijd!
Je zorgen kun je bij Hem kwijt.
Hij wil je zijn bescherming geven.

Gods heilige wil
Zingen :
PvN 130
1. Uit de diepten roep ik U / Heer mijn God
ik heb U nodig, Here, luister
nu ik schor gebeden fluister,
luister toch , Heer, luister toch.

2. Als U niets dan zonden zag / Heer mijn God
wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven. Dus verdient U
diep ontzag / ons diep ontzag.

3. Ik blijf wachten tot U komt / Heer mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wacht op licht / het morgenlicht.

4. Israël, hoop op de HEER / Hoop op God
want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden.
Hij maakt vrij / Hij maakt jou vrij!

Gebed
Lezen:

Ps. 31
Rom. 8: 31 - 39

Zingen:
Ps. 73: 9, 10
9. Voortdurend zal ik bij U zijn
in al mijn noden, angst en pijn,
U al mijn liefde waardig schatten,
U die mijn rechterhand omvatte.
O God, die nimmer mij verlaat,
U zult mij leiden door uw raad.
En dan, hiertoe door U bereid,
neemt U mij op in heerlijkheid.
Tekst:

Ps. 31

Zingen:

NPs. 116, aantal verzen

10. Wie heb ik in de hemel hoog
behalve U? Wat zou mijn oog
op aarde naast U ooit begeren?
U kan ik immers nooit ontberen!
Bezwijkt mijn vlees en hart in nood,
U blijft mijn rots, zelfs tot de dood.
Niets is er wat mij van U scheidt,
mijn erfdeel tot in eeuwigheid.
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Gebed
Collecte Human Impact
Zingen:
Opw. 378: 1 - 4
1. Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
2. Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
3. Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.
4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.
Zegen
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