Overstapdienst 24 juni 2018
m.m.v. het Goede Herderkerk Combo
Voorganger: Ds. Lampen
Samenzang tienduizend redenen
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid. Refrein:
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein: 2x
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
Refrein: 2x

Samenzang psalm 100 (oude berijming)
Juich aarde, juich alom den Heer',
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
De Heer' is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij),
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.
Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem.
Want goedertieren is de Heer';
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.
Welkomstwoord, Mededelingen en Stil Gebed
Samenzang opwekking 488 Heer ik kom tot U
Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
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Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij 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.
Heer, kom dichterbij
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.
Refrein 2x
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij 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.
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij 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
Votum en Groet
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Inleiding dienst door Niels Reurink
Gebed
Kinderlied ben je groot of ben je klein
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun of ben je blank
of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt
Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent;
Het geeft niet wat je doet;
God houdt van jou!
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!
Schriftlezing gelezen door Melanie van Egteren en Lisa Reurink
Jacobus 2:14-26
14 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te
geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms
kunnen redden? 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft
en elke dag eten tekort komt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het ga je
goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien
van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het
ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. 18
Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar
eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden
tonen dat ik geloof. 19 U gelooft dat God de enige is? Daar doet u
goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. 20
Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? 21
Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad
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toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde offeren? 22 U
ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het
geloof vervolmaakt wordt door daden. 23 Zo ging in vervulling wat de
Schrift zegt: ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem
toegerekend als een rechtvaardige daad.’ Hij wordt zelfs Gods vriend
genoemd. 24 U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om
wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof.

Toezingen kinderen leiding zondaggschool m.m.v. het Combo

1 Petrus 4:10-11
Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken
om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van
Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert het woord, laat dan Gods
woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan
vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van
God dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor
eeuwig. Amen.

Slotlied gezang 416

Overdenking

Jeugdouderling
Collecte (tijdens de collecte zingt het combo)
Dankgebed en voorbede

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Samenzang opwekking 259 Adonai
Ga met God en Hij zal met je zijn:
In zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard'
alle heiligen; aanbid Hem.

Zegen
****

Afscheid kinderen zondagsschool
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