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Welkom en mededelingen

Zingen:   Opwekking 569
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.

Laat alles wat ik zeg
en alles wat ik denk
als een spiegel zijn
van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen 
kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.
(refr.)

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Opwekking 753
Nu ik bij U kom in Uw heiligdom,
in Uw tegenwoordigheid;
kniel ik voor U, Heer, in aanbidding 
neer,
met al mijn tranen en mijn strijd.
Ik geef wat ik heb,
houd niets apart,
open voor U mijn hart.

Nu ik bij U kom in Uw heiligdom,
omgeven door Uw majesteit;
leg ik alles, Heer, in Uw handen neer,
in zwakheid en gebrokenheid.
Geef ik wat ik heb,
houd niets apart,
open voor U mijn hart. (refr.)

Gebed om leiding v/d Heilige Geest

Refrein:
Regeer in mij met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.

Refrein:
Als een liefdeslied is hier mijn leven
een melodie van vreugde en pijn.
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven,
een symfonie voor U mag zijn;
een symfonie voor U mag zijn.

Ik geef wat ik heb,
houd niets apart,
open voor U mijn hart.
(refr.)



Schriftlezing: Markus 6: 1-13
1 En Hij ging vandaar weg en kwam in Zijn vaderstad en Zijn discipelen volgden 
Hem.
2 En toen het sabbat geworden was, begon Hij in de synagoge te onderwijzen; en 
velen die luisterden, stonden er versteld van en zeiden: Waar heeft Deze die 
dingen vandaan en wat is dit voor wijsheid die Hem gegeven is, dat ook zulke 
krachten door Zijn handen gebeuren?
3 Is Dit niet de timmerman, de Zoon van Maria en de Broer van Jakobus en Joses 
en van Judas en Simon? En zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen 
aanstoot aan Hem.
4 En Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad 
en bij zijn familie en in zijn huis.
5 En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de 
handen op en genas hen.
6 En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. En Hij trok de dorpen in de 
omgeving rond en gaf er onderwijs.
7 En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf 
hun macht over de onreine geesten.
8 En Hij gebood hun dat zij niets mee zouden nemen voor onderweg dan alleen 
een staf: geen reiszak, geen brood, geen geld in de gordel;
9 maar dat zij wel sandalen zouden aanbinden en niet met twee stel onderkleren 
gekleed zouden zijn.
10 En Hij zei tegen hen: Waar u een huis zult binnengaan, blijf daar totdat u uit die
plaats vertrekt.
11 En als er zullen zijn die u niet ontvangen en niet naar u luisteren, schud dan, als
u vandaar weggaat, het stof af dat onder uw voeten zit, tot een getuigenis tegen 
hen. Voorwaar zeg Ik u: Het zal voor Sodom of Gomorra verdraaglijker zijn in de 
dag van het oordeel dan voor die stad.
12 En toen zij weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest bekeren.
13 En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen
gezond.

Zingen: Gezang 305: 2
O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
dat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.



Verkondiging:

Vijf instructies tegen krachteloosheid

Zingen: Opwekking 766
Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van uw Geest
ons met zijn kracht bekleden.
Wek ons tot leven en wakker ons 
aan: zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons 
aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.
Wek ons tot leven en wakker ons 
aan: zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons 
aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!
(refr.)

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Kinderlied: Jezus is de goede Herder
Refrein: Jezus is de goede herder,
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder:
Hij vergeet zijn schaapjes niet. 
(refr.)

Geloofsbelijdenis

Refrein:
De wind steekt op, de wind steekt 
op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

Wek ons tot leven en wakker ons 
aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons 
aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!
(refr.)

Als je 's avonds niet kunt slapen,
als je bang in 't donker bent.
Denk dan eens al die schapen
die de Heer bij name kent. (refr.)



Zingen: Psalm 56: 5 en 6 (OB)
Ik roem in God, ik prijs ‘t onfeilbaar 
woord;
ik heb het zelf uit zijnen mond 
gehoord.
‘k Vertrouw op God, door gene 
vrees gestoord,
wat sterv’ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn 
ellenden
mij bijstand boodt en ‘t onheil af 
zoudt wenden,
tot U, o God, mijn lofzang op te 
zenden,
door ijver aangespoord.

Zegen

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den 
dood,
Gij richt mijn voet, dat hij zich 
nimmer stoot,
Gij zijt voor mij een schild in allen 
nood,
Gij hebt mijn smart verdreven,
uw dierb’re gunst is m’ altoos 
bijgebleven.
‘k Zal voor Gods oog naar zijn 
bevelen leven:
zo word’ door mij zijn Naam altoos 
verheven,
zo word’ zijn lof vergroot.

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen


