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VOOR DE DIENST:

Blessed be your name
Testify to love

WELKOM
GEZ. 479

1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, d’ onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

G RO E T
LIED 46
(Opw.)

GEBED
3

GEZ. 281

1 Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.
2 Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.
3 Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.
4 Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der englen in.

G E L O O F S -D O O R -D E N K E R T J E S
L I E D 427 (Opw.)
1 Maak mij rein voor U

als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud,
puur goud.  Refr.
2 Maak mij rein voor U.

Was mijn leven schoon.
Vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U
zuiver als uw Zoon.
Heilig mij.  Refr.

Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn van U,
mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.
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S C H R I F T L E Z I N G : Johannes 1: 35-49
35

De volgende dag stond Johannes [de Doper] er weer met twee van zijn
leerlingen. 36 Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van
God.’
37
De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee.
38
Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij: ‘Wat zoeken
jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar
logeert u?’ 39 Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met hem
mee en zagen waar hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor
zonsondergang en ze bleven die dag bij hem. …
43
De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij
Filippus. Hij zei tegen hem: ‘Ga met mij mee.’ 44 Filippus kwam uit Betsaïda,
uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. 45 Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen
hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft
en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’
46
‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘K a n d a a r i e t s g o e d s v a n d a a n k o m e n ? ’
‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus.
47
Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens
zonder bedrog.’
48
‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien
voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’
49
‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël.

LIED 488 (Opw.)
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.

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.
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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.

O V E RDE N K I N G : Ik geloof het wel
LIED 595: 1,2 (Opw.)
1 Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
Nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt,
dat ik U wil kennen Heer,
Bij U wil ik zijn elk moment.
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
Heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.
2 Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
Bent als een kind
naar de wereld gekomen,
Legde Uw heerlijkheid af.  Refr.
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G E B E DE N
COLLECTE
Tijdens de collecte zingt de Gospelband: Mighty is the power of the cross

S L O T L I E D : Gez. 444
1 Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
2 Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd’ en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!
3 Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.
Z E GE N

7

Voorganger:
ds. Werner Gugler
0299 – 603255
w.gugler@filternet.nl

8

