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Inloop onder orgelspel 
Ontmoeting in de kerkbanken. 
 
Ouderling van dienst met de afkondigingen 
 
De volgende lofprijzing en aanbiddingsliederen zingen we staande 
(indien mogelijk) 
 
 
Machtige Redder (OTH 144) 
Elke dag wil ik zingen van uw liefde, 
Buig ik mij bij de bron van leven neer. 
Want in mijn diepste nood was U nabij; 
Een stroom van liefde verzadigde mij. 
 
Ik vertrouw op het kruis van mijn verlosser 
En ik zing van het bloed dat overwint. 
U wies mijn zonden weg, vernieuwde mij; 
Uw dood bracht leven en nu ben ik vrij! 
 
Machtige Redder, wonderbaar Raadgever, 
Heer van elke tijd, vol van majesteit, 
U bent Koning van 't heelal. 
Here der heren, blinkende Morgenster. 
U, verrezen Zoon, draagt de koningskroon, 
U regeert, regeert over al. 
 
Ik verlang bij uw troon te zijn voor eeuwig, 
Daar te zijn waar uw heerlijkheid verschijnt, 
Waar alle volkeren verenigd zijn 
En samen zingen tot eer van het Lam! 
 
Jezus Hij kwam om ons leven te geven (OTH 99) 
Jezus, hij kwam om ons leven te geven, 
Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. 
Hij gaf aan mij het eeuwige leven, 
Door te sterven aan het kruis. 
Ik zie nu Zijn tranen 
En zie nu Zijn wonden. 
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij. 
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Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde. 
Prijs de Heer, nu ben ik vrij. 
 
Ik ben zo dankbaar Heer, 
Voor wat U heeft gedaan 
En heel mijn hart aanbidt 
Uw heilige naam 
En Heer ik houd van U, 
Want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op 
En maakt mij vrij. 
 
Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonde. 
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. 
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, 
Ook al was mijn zonde groot, 
Want Hij is niet lang in het graf gebleven. 
De dood kon onmogelijk Gods liefde verslaan. 
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven. 
Heel de schepping roept Zijn naam. 
 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet  
 
Zingen: Psalm 103: 2 en 3 
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 
Uw krankheên kent en liefderijk geneest; 
Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
Met goedheid en barmhartigheên u kronen; 
Die in den nood uw redder is geweest. 
 
Loof Hem, die u vergunt uw zielsverlangen, 
En 't goede tot verzading doet ontvangen; 
Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens arends jeugd. 
De HEER doet recht, is heilig in Zijn richten; 
Treft iemand druk, Hij wil den druk verlichten, 
En hart en mond vervullen met Zijn vreugd. 
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Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Met U alleen – Sela  
U bent mijn God, U kent mijn dorst.  
U bent mijn diep verlangen. 
Als U niet spreekt, door Woord en Geest,  
hoe zou ik U ontvangen? 
 
Hoor mijn gebed, o God die redt: 
met U alleen wil ik nog leven. 
 
Als U niet heelt, mijn lijden deelt,       
hoe zou ik dan nog hopen?     
Maar God, ik ben door U gekend;           
U bent met mij bewogen.  
 
Mijn God, U weet wat mij ontbreekt,  
al wat mij kan benauwen.  
Uw Geest brengt rust, maakt mij bewust,  
leert mij op U vertrouwen. 
 
Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de  
Heilige Geest 
 
Schriftlezingen:   
Markus 7 
9. En Hij zei tegen hen: U stelt Gods gebod op een mooie manier 
terzijde om u aan uw overlevering te houden! 
10. Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie 
vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven; 
11. maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is 
korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is 
het met hem in orde. 
12. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te 
doen, 
13. en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u 
overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u. 
14. En toen Hij heel de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen 
hen: Luister allen naar Mij en begrijp het goed: 
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15. Er is niets dat van buitenaf de mens binnengaat, dat hem kan 
verontreinigen; maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het die de 
mens verontreinigen. 
16. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij dan horen. 
17. En toen Hij bij de menigte vandaan thuisgekomen was, vroegen Zijn 
discipelen Hem naar de gelijkenis. 
18. En Hij zei tegen hen: Bent ook u zo onwetend? Ziet u niet in dat 
alles wat van buitenaf de mens binnengaat, hem niet kan 
verontreinigen? 
19. Want het komt niet in zijn hart maar in zijn buik en gaat in de 
afzondering naar buiten. Zo wordt al het voedsel gereinigd. 
20. En Hij zei: Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de 
mens. 
21. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort 
kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, 
22. diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, 
afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; 
23. al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de 
mens. 
 
Romeinen 6 
3. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn 
dood gedoopt zijn? 
4. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat 
evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de 
Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 
[…] 
11. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar 
levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. 
12. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de 
begeerten daarvan te gehoorzamen. 
13. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van 
ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen 
die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van 
gerechtigheid zijn voor God. 
 
Zingen: Zingen: OTH 185  
Heer, Uw bloed dat reinigt mij, 
doet mij leven en maakt mij vrij.  
Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats  
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in het offer, dat U bracht.  
En U wast mij, witter dan de sneeuw,  
dan de sneeuw.  
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. 
 
 
Verkondiging met als thema ‘Volg je hart! 
 
Moment van rust om de verkondiging te overdenken 
 
 
Luisterlied: Gebed om vrijheid – Sela  
Maak ons vrij van de wereld Heer, 
van wat ons betoverd heeft. 
Niet gebonden, zoals een slaaf, 
in de ban van geld en tijd. 
Laat ons zien wat waarde heeft; 
een schat die niet vergaat. 
Vrijheid waar Uw kind in leeft, 
onvoorwaardelijk aanvaard! 
 
Maak ons vrij van de wereld, Heer 
van wat onrust geeft, verwart. 
Voortgejaagd gaan wij onze weg, 
zonder stilte in ons hart. 
Leer ons in uw vrijheid staan, 
door uw Geest geleid. 
Vul ons leven, vuur ons aan, 
tot de wereld wordt bevrijd!” 
 
 
Zingen: Psalm 31:17 
Geloofd zij God, Die Zijn genade 
Aan mij heeft groot gemaakt; 
Die voor mijn welstand waakt: 
Zijn oog slaat mij in liefde gade; 
Hij wil mij heil bereiden; 
Mij in een vesting leiden. 
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Afscheid van kerkelijk werker Rick van Elk 
 
Dankgebed en voorbede 
 
 
Collecten, via de button op de website of bij de uitgang 
1e collecte : voor de plaatselijke diaconale activiteiten 
2e collecte : voor pastoraat, vorming & toerusting 
3e collecte : voor huisvesting en organisatie 
 
 
Zingen: OTH Lied 150: 3 en 4 
Heer, U bent mijn kracht,  
de Rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid,  
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven  
zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig,  
want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb,  
heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 
 
Vader van het leven,  
ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser,  
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden,  
Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen  
ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen  
zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
 
Zegen 
 
Muziekteam speelt na de dienst 


