Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: Lied 661 (Opw.)(staande)
Refrein:

Maak groot onze God,
zing met mij,
maak groot onze God.
Zing, want Hij
is groot, zo groot, onze God.

)
)
) 2x
)
)

De Koning in zijn pracht, bekleed met eer en macht;
kom aarde, juich voor Hem, aarde, juich voor Hem.
Het duister vreest zijn licht; als Hij rechtvaardig richt,
dan vlucht het voor zijn stem, vlucht het voor zijn stem. Refrein:
De God die eeuwig leeft, de tijd geschapen heeft,
De Vader, Geest en Zoon, Vader, Geest en Zoon.
Het Lam dat werd geslacht, de Leeuw in al zijn kracht,
de Koning op de troon, Koning op de troon. Refrein;
Allerhoogste Heer, waardig onze Heer.
Kom, zing met mij: maak groot onze God.
Refrein (2x)
Zingen: Lied 638 (Opw.)(staande)
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.
Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat zij onder gaat.
Prijs adonai,
alle naties van de aard’,
alle heiligen; aanbid Hem.
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)
) 2x

Gebed

I want to see you
(Lord I want to)
I want to see you

Zingen: Lied 559 (Opw.)
Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see you, I want to see you

)
) 2x
)

To see you high and lifted up,
Shining in the light of your glory.
Pour out your power and love,
As we sing holy, holy, holy.
Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see you, I want to see you

)
) 2x
)

To see you high and lifted up,
Shining in the light of your glory.
Pour out your power and love,
As we sing holy, holy, holy.

)
)
) 3x
)

Holy, holy, holy
Holy, holy, holy
Holy, holy, holy
I want to see you

)
)
) 2x
)

Bijbellezing: Matteüs 16 vers 13-20 en vers 24-25 (NBV)
Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn
leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze
antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia,
weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg hij
hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de Messias, de Zoon van
de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen
hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door
mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in
de hemel. En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal
bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen
overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel
geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel
bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel
ontbonden zijn.’ Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen
iemand te zeggen dat hij de Messias was.
Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen,
moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij
volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen,
maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.
Luisterlied: ‘Something just like this’, The Chainsmokers & Coldplay

Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see you, I want to see you

Verkondiging - Thema: In wie zijn voetsporen treed jij?
Zingen: Lied 769 (Opw.)

To see you high and lifted up,
Shining in the light of your glory.
Pour out your power and love,
As we sing holy, holy, holy.

)
)
) 2x
)

Holy, holy, holy
Holy, holy, holy
Holy, holy, holy
I want to see you

)
)
) 2x
)
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Come set Your rule and reign in our hearts again.
Increase in us we pray. Unveil why we're made.
Come set our hearts ablaze with hope like wildfire in our very souls.
Holy Spirit, come invade us now.
We are Your church. We need Your power in us.
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We seek Your kingdom first. We hunger and we thirst.
Refuse to waste our lives for You're our joy and prize.
To see the captive hearts released.
The hurt, the sick, the poor at peace.
We lay down our lives for Heaven's cause.

Zingen: Lied 789 (Opw.)
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

We are Your church. We pray revive this earth.
Refrein:
Build Your kingdom here. Let the darkness fear.
Show Your mighty hand. Heal our streets and land.
Set Your church on fire. Win this nation back.
Change the atmosphere. Build Your kingdom here.
We pray.
Unleash Your kingdom's power reaching the near and far.
No force of Hell can stop Your beauty changing hearts.
You made us for much more than this!
Awake the kingdom seed in us!
Fill us with the strength and love of Christ.
We are Your church. We are the hope on earth.
Build Your kingdom here. Let the darkness fear.
Show Your mighty hand. Heal our streets and land.
Set Your church on fire. Win this nation back.
Change the atmosphere. Build Your kingdom here.
We pray.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. Refrein:
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
Refrein:
Zingen: Lied 733 (Opw.)

Gebed
Collecte voor JOP:
Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. Dat is het
verlangen van JOP, dat daar samen met vrijwilligers en professionals
in het jeugdwerk vorm en betekenis aan geeft. JOP doet dat voor alle
kinderen en jongeren, zowel binnen als buiten de kerk.
Luisterlied: ‘Ik wens jou’, Trinity
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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.
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)
)
) 4x
)
)
)

En 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:
Zegen
Zingen: ‘Ik wens jou’, Trinity (staande)
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kan, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou mooie volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind
een muur voor de wind en een vuur voor de kou
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou
ik wens je vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan jouw hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen die jij leeft
een muur voor de wind en een vuur voor de kou
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang
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