
Kom, als je honger hebt of dorst.

Hier kun je eten, deel met ons.

Kom met je tranen en je pijn.

Hier is het goed, hier mag je zijn.

Met open armen word je ontvangen.

Met open armen



Kom, als je moe bent van je vlucht.

Hier ben je veilig, hier is rust.

Kom, met je wanhoop en verdriet.

Hier mag je weer een toekomst zien.

Met open armen word je ontvangen.

Met open armen



Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom, welkom thuis.

Met open armen



Kom met je leegte en je angst.

Hier word je liefdevol omarmd.

Kom maar, als niemand je verstaat.

Hier is een plek voor jouw verhaal.

Met open armen word je ontvangen.

Met open armen



Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom, welkom thuis.

Met open armen Mededelingen >



Mededelingen

Votum en zegengroet (Sela) >



Onze hulp en onze verwachting

is van God onze Heer.

Hij die alles maakte

laat niet los wat Hij begon.

Genade & vrede van God de Vader.

Door Jezus Zijn zoon Immanuel.

Hij wacht met zijn Geest in ons.

Votum en zegengroet (Sela)



Onze hulp en onze verwachting

is van God onze Heer.

Hij die alles maakte

laat niet los wat Hij begon.

Genade & vrede van God de Vader.

Door Jezus Zijn zoon Immanuel.

Hij wacht met zijn Geest in ons.

Votum en zegengroet (Sela)



Hallelujah, hallelujah

Amen.

Hallelujah, hallelujah

Amen.

Votum en zegengroet (Sela) Wet >



Wet

Onze schuilplaats is God >



Er is hoop die groter dan de dood is

Er is leven sterker dan het sterven

Er is licht dat niemand ooit kan doven

Er is liefde die nooit teleur zal stellen

Onze schuilplaats is God



Er is vrede ver voorbij de onrust

Er is blijdschap dieper de tranen

Er is sterkte zelfs in onze zwakte

Er is trouw die ons nooit zal verlaten

Onze hulp en onze verwachting

is in U voor eeuwig

Onze schuilplaats is God



Dus richten wij onze harten naar boven

Vertrouwen wij op de God die wij loven

Niemand die ons uit Uw handen kan roven

Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Onze schuilplaats is God



Er is troost die sterker dan de pijn is

Er is vreugde groter dan ons lijden

Er is antwoord midden in de twijfel

Overwinning dwars door al ons strijden

Onze hulp en onze verwachting

is in U voor eeuwig

Onze schuilplaats is God



Dus richten wij onze harten naar boven

Vertrouwen wij op de God die wij loven

Niemand die ons uit Uw handen kan roven

Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen

En alle tranen voor altijd zal drogen

is het Uw Geest die ons helpt te geloven:

Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Onze schuilplaats is God



Onze hulp en onze verwachting is in U

Onze hulp en onze verwachting is in U

Onze hulp en onze verwachting is in U

voor eeuwig

Onze schuilplaats is God



Dus richten wij onze harten naar boven

Vertrouwen wij op de God die wij loven

Niemand die ons uit Uw handen kan roven

Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen

En alle tranen voor altijd zal drogen

Is het Uw Geest die ons helpt te geloven:

Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Onze schuilplaats is God Doopformulier >



Doopformulier

Opwekking 802 >



Hier is mijn hart, Heer

Hier is mijn hart, Heer

Spreek Uw waarheid

Binnen in mij

Hier is mijn hart, Heer

Hier is mijn hart, Heer

Spreek Uw waarheid

Binnen in mij

Opwekking 802



Ik ben van U

Ik ben aanvaard

Ik ben geliefd en puur gemaakt

Ik leef opnieuw

Ik adem in

Ik vind herstel, een nieuw begin

Opwekking 802



Hier is mijn hart, Heer

Hier is mijn hart, Heer

Spreek Uw waarheid

Binnen in mij

Opwekking 802



Ik ben van U

Ik ben aanvaard

Ik ben geliefd en puur gemaakt

Ik leef opnieuw

Ik adem in

Ik vind herstel, een nieuw begin

Opwekking 802



U bent sterk

U behoudt

U vergeeft

U bent trouw

U bent licht

Schijn in mij

U die leeft, leef in mij

Opwekking 802



Hier is mijn leven

Hier is mijn leven

Spreek Uw waarheid

Binnen in mij

Hier is mijn leven

Hier is mijn leven

Spreek Uw waarheid

Binnen in mij

Opwekking 802



U bent meer dan genoeg

U bent hier

U bent goed

U bent hoop

U die redt

U bent al wat ik heb

Opwekking 802



Hier is mijn hart, Heer

Hier is mijn hart, Heer

Spreek Uw waarheid

Binnen in mij

Hier is mijn leven

Hier is mijn leven

Spreek Uw waarheid

Binnen in mij

Spreek Uw waarheid

Binnen in mij

Opwekking 802 Gebed >



Doop Ilse

Dooplied Sela >



In het water van de doop,

zien wij hoe God zelf belooft,

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.

Water dat getuigt en spreekt,

van de hoop die in ons leeft,

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Dooplied Sela



Eén met Christus in zijn dood,

gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is.

Eén met Christus, ingelijfd,

staan wij op van schuld bevrijd,

in een leven dat voorgoed veranderd is.

Dooplied Sela



Met de Heer begraven en weer opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.

Uit het water van de doop,

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dooplied Sela



In zijn lichaam ingelijfd:

Christus’ kerk die wereldwijd,

is geroepen om een beeld van Hem te zijn.

Mensen overal vandaan,

die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Dooplied Sela



Met de Heer begraven en weer opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.

Uit het water van de doop,

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dooplied Sela



Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Dooplied Sela



Met de Heer begraven en weer opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.

Uit het water van de doop,

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dooplied Sela



Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!

Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!

Wat een liefde, wat een hoop!

U verzegelt door de doop

dat ons leven bij U veilig is.

Dat ons leven bij U veilig is.

Dooplied Sela Doopgedicht >



‘’Vandaag is het feest’’

Kindmoment >Door Janet de Lange



Schriftlezing >



Schriftlezing

Romeinen 5 : 1 – 9

Romeinen 6 : 1 - 8





Met Jezus Christus leven wij een nieuw leven



Met Jezus Christus leven wij een nieuw leven

kerk zijn
-naar boven 
-naar binnen 
-naar buiten



Met Jezus Christus leven wij een nieuw leven

1Nu wij rechtvaardig 

verklaard zijn op grond van 

geloof, leven we in vrede met 

God, door onze Heer Jezus 

Christus. 2Dankzij Hem 

hebben we door het geloof 

toegang gekregen tot Gods 

genade, die ons fundament 

is, en mogen we ons laten 

voorstaan op de hoop om in 

zijn luister te delen. 



Met Jezus Christus leven wij een nieuw leven

Toen wij nog hulpeloos waren 

is Christus immers voor ons, 

die op dat moment nog 

schuldig waren, gestorven. 

7Er is bijna niemand die voor 

een rechtvaardig mens wil 

sterven; slechts een enkeling 

durft voor een goed mens zijn 

leven te geven. 8Maar God 

bewijst ons zijn liefde, doordat 

Christus voor ons gestorven is 

toen wij nog zondaars waren.



Met Jezus Christus leven wij een nieuw leven

…en mogen we ons laten 

voorstaan op de hoop om in 

zijn luister te delen.

En dat niet alleen, we laten 

ons zelfs voorstaan op de 

ellende die we ondervinden, 

omdat we weten dat ellende 

tot volharding leidt, 

4volharding tot 

betrouwbaarheid, en 

betrouwbaarheid tot hoop. 



Met Jezus Christus leven wij een nieuw leven

3Weet u niet dat wij die 

gedoopt zijn in Christus 

Jezus, zijn gedoopt in zijn 

dood? 4We zijn door de doop 

in zijn dood met Hem 

begraven om, zoals Christus 

door de macht van de Vader 

uit de dood is opgewekt, een 

nieuw leven te leiden. 5Als wij 

delen in zijn dood, zullen wij 

ook delen in zijn opstanding.



Met Jezus Christus leven wij een nieuw leven

Opwekking 769 >



Kom, vestig Uw gezag

Wees Koning in ons hart

Herstel Uw beeld in ons

Onthul Uw doel met ons

Ontsteek de vlam van hoop opnieuw

Een laaiend vuur in onze ziel

Stort Uw Geest uit, laat Uw kracht weer zien

Wij zijn Uw kerk

Heer, maak ons sterk In U

Opwekking 769



Wij dorsten naar Uw rijk

En Uw gerechtigheid

U schakelt ons nu in

En geeft ons leven zin

Gevangen harten worden vrij

Verslagen mensen troosten wij

Zelfs blinden zien Uw heerschappij

Wij zijn Uw kerk

Hoor ons gebed En kom!

Opwekking 769



Bouw Uw koninkrijk

Zet het kwaad te kijk

Toon Uw sterke hand

Kom, herstel ons land

Vul Uw kerk met vuur

Win dit volk terug

Heer, dat bidden wij

Tot Uw koninkrijk

Verschijnt

Opwekking 769



Uw ongetemde kracht

Verslaat de helse macht

Uw ongekende pracht

Vernieuwt en sterkt ons hart

Wij zijn voor zoveel meer gemaakt

Leer ons te doen wat U ons vraagt

Vol van Jezus' liefde en Zijn kracht

Wij zijn Uw kerk

Heer, doe Uw werk Door ons

Opwekking 769



Bouw Uw koninkrijk

Zet het kwaad te kijk

Toon Uw sterke hand

Kom, herstel ons land

Vul Uw kerk met vuur

Win dit volk terug

Heer, dat bidden wij

Tot Uw koninkrijk

Verschijnt

Opwekking 769



Bouw Uw koninkrijk

Zet het kwaad te kijk

Toon Uw sterke hand

Kom, herstel ons land

Vul Uw kerk met vuur

Win dit volk terug

Heer, dat bidden wij

Tot Uw koninkrijk

Verschijnt

Opwekking 769





Collecte

De eerste collecte is voor de kerk.

de tweede is voor de zending.

Gebed >
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Gebed

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!

Opwekking 710



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

Opwekking 710



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

Opwekking 710



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

Opwekking 710 Zegen >



Zegen



Fijne zondag en wel thuis!


