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Welkom
Lied 334: Heer uw licht en uw liefde schijnen
Heer uw licht en uw liefde schijnen
Waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus, Licht van de wereld vernieuw ons
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Kom Jezus kom
Vul dit land met uw heerlijkheid
Kom Heil’ge Geest
Stort op ons uw vuur
Zend uw rivier
Laat uw heil heel de aard vervullen
Spreek Heer uw woord
Dat het licht overwint.
Heer „k wil komen in uw nabijheid
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid
Door het bloed mag ik u toebehoren
Leer mij toets mij uw stem wil ik horen
Schijn in mij, schijn door mij.  Refr.
Staan wij oog in oog met U Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar tastbaar wordt U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
Schijn in mij, schijn door mij  Refr.
Votum en groet
Gebed

3

Doop van Demi Kirsten de Graaf

Geloofsbelijdenis:
• Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
• En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen
is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft
onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald
ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten
hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders; vanwaar
Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
• Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof éne heilige, algemene, christelijke
kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen
Toezingen Lied 488: De kracht van uw liefde
1. Heer ik kom tot U.
Neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdenkt
dat als ik aan uw voeten ben
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:
Houdt mij vast Laat uw liefde stromen
Houdt mij vast Heel dicht bij uw hart
Ik voel uw kracht
En stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind
Gedragen door uw Geest
En de kracht van uw liefde

2. Heer kom dichter bij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen diep in mij
en Heer leer mij uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
En elke dag mag leven
Door de kracht van uw liefde

Houdt mij vast Laat uw liefde stromen
Houdt mij vast Heel dicht bij uw hart
Ik voel uw kracht
En stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind
Gedragen door uw Geest
En de kracht van uw liefde.
Dan zweef ik op de wind
Gedragen door uw Geest
En de kracht van uw liefde.
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All Right
Lied 387: Groot en machtig is Hij
Groot en machtig is Hij.
Groot en machtig is Hij:
bekleed met sterkte,
gehuld in luister.
Groot en machtig is Hij. (2x)

Prijs met mij de naam van God,
vier het feest met mij,
want Hij heeft ons vrijgekocht:
wat een Heer is Hij!

Lied 430: Heer Ik prijs uw grote Naam
Heer ik prijs uw grote naam
Heel mijn hart wil ik U geven
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven

U daalde neer van uw troon
Om mens te zijn
Van de stal naar het kruis
droeg u mijn pijn
van het kruis naar het graf
uit het graf weer opgestaan
Heer ik prijs uw grote naam.

Schriftlezing: Marcus 2 : 1-12
1 ¶ Toen Jezus enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij
weer thuis was. 2 Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen
plaats meer was, en hij verkondigde hun de heilsboodschap. 3 Er werd ook een
verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. 4 Omdat ze zich
niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven
de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de
verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. 5 Bij het zien van hun geloof zei
Jezus tegen de verlamde: „Vriend, uw zonden worden u vergeven.‟
6 Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij
zichzelf: 7 Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen
God kan immers zonden vergeven! 8 Jezus had meteen door wat ze dachten en
dus zei hij: „Waarom denkt u zoiets? 9 Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde
zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op, pak uw bed en loop”?
10 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te
vergeven.‟ Toen zei hij tegen de verlamde: 11 „Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga
naar huis.‟ 12 Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit
zagen, stonden versteld en loofden God. „Zoiets hebben we nog nooit gezien,„
zeiden ze.
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Lied 389: Create in me a clean heart
Create in me a clean heart, o God
And renew a right spirit within me
Create in me a clean heart, o God
And renew a right spirit within me (2x)
Cast me not away, from Thy presence, o Lord
And take not Thy Holy Spirit from me
Restore unto me the joy of Thy salvation
And renew a right spirit within me

Verkondiging: C↺NNECTED

Lied 569: Regeer in mij
1. Over al wat leeft bent u de hoogste Heer
Als de zon opkomt elke morgen weer
Daarom vraag ik U Heer van zee en land
Neem ook mijn leven in Uw hand
Refrein:
Regeer in mij met al Uw kracht
in mijn mooiste droom
in mijn zwartste nacht.
Er is één ding dat is U vraag:
O Heer, regeer in mij vandaag.
2. Laat alles wat is zeg en alles wat ik denk
als een spiegel zijn van wie U in mij bent.
U bent zo veel meer dan ik verlangen kan:
Heer neem mijn leven in uw hand.  Refrein
Gebed
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Collecte voor Stichting

Tijdens collecte zingt All Right: I Could Sing Of Your Love Forever
Over the mountains and the sea
Your river runs with love for me
And I will open up my heart
And let the Healer set me free
I'm happy to be in the truth
And I will daily lift my hands
For I will always sing
Of when Your love came down

Oh I feel like dancing
It's foolishness I know
But when the world has seen the light
They will dance with joy like we're
dancing now
I could sing of Your love forever

I could sing of Your love forever

Slotlied: Lied 454 Zegen, aanbidding
1. Zegen, aanbidding,
kracht, overwinning
Ere zij de eeuwige God
Laat elke natie, elke creatie
Buigen voor de eeuwige God

Elke tong in hemel op aard
Zal Uw macht belijden
Elke knie buigt neer voor Uw troon,
Aanbiddend
U wordt hoog verheven, o God
En oneindig is Uw heerschappij,
O eeuwige God. (2x)

2. De aarde wordt vol van uw
koninkrijk
Zing nu voor de eeuwige God
Geen andere macht is aan U gelijk
Zing nu voor de eeuwige God

Elke tong in hemel op aard
Zal Uw macht belijden
Elke knie buigt neer voor Uw troon,
Aanbiddend
U wordt hoog verheven, o God
En oneindig is Uw heerschappij,
O eeuwige God, o eeuwige God, o
eeuwige God

ZEGEN
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