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Het thema van deze dienst is: Mijn zegen heb je
Voor de dienst Opwekking 281
Als een hert dat verlangt naar water,
Zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
Mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
Mijn aanbidding is voor U.
U bent meer dan goud en zilver,
U de bron van mijn bestaan.
U alleen schenkt echte blijdschap,
Ja, met U wil ‘k verder gaan.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
Mijn aanbidding is voor U.
Welkom en afkondigingen
Zingen op de wijze van lied 103c
Heer wij zijn bijeengekomen
Mensen overal vandaan
Had Gij ons niet meegenomen
Niemand was hier heengegaan
Want wij schromen hier te komen
Volop in het licht te staan
Laat Uw liefde ons bestralen
Laat het licht zijn om ons heen;
Gij vergeeft wel duizend malen
Onze zonden, één voor één
Als wij falen, weer verdwalen,
Schijnt Uw licht, Uw licht alleen

Bron van liefde zeer verheven
Helder stralend als de zon
Bleef uw warmte weg, maar even
Niemand die hier wezen konHoogverheven licht ten leven
Dat het duister overwon.
Stilte, welkom en groet
Zingen: Evang. Liedbundel 203 vers 1, 2 en 4
Genade, zo oneindig groot
Dat ik, die ’t niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan ‘k zien
Genade, die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
Dat God mij nooit verlaat.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.
Luisteren naar Youtube: At once en het
Sliedrechts mannenkoor.
“Als je eenzaam bent of in het duister.”
https://youtu.be/CPo-D8urgpA
Zingen 125 Opwekking,“Heer ik kom tot U”
Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart
Met Uw liefde, Heer, kom mij tegemoet
Nu ik mij tot U keer en maak alles goed
Zie mij voor U staan, zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan van U wil ik zijn
Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort mijn bede tot U

ook in mij, ook in mij,
werk ook door Uw kracht in mij.

Gebed.
Schriftlezingen: Genesis 1: 26 – 28, Spreuken 10:
22 en Lukas 24: 50 – 53

Ga mij niet voorbij, o Herder
Maak mij gans van zonden vrij.
Vloeit de stroom van zegen verder,
Zegen and’ren maar ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij.
Zegen and’ren maar ook mij.

Luisteren wij naar het lied “nader tot U o
Heer”
https://youtu.be/nlhsZqQUAEg
Zingen: “Als ik Hem maar kenne.” JdH 126
Als ik Hem maar kenne, Hem de mijne weet
als mijn hart zich Hem gewenne
nimmermeer zijn trouw vergeet
vrees ik niet voor lijden
voel slechts deemoed, liefde en verblijden

Gebed.
Wij luisteren naar het lied Siyahamba
https://youtu.be/QGOiANtGmhE
We are marching in the light of God,

Alles laat ik varen waar Hij mij behoort
Als een pelgrim door gevaren
trek ik met mijn Heiland voort
Nu gaan al mijn wensen
boven 't licht en bont gewoel der mensen

Zegen.
Slotlied: “zegen mij op de weg die ik moet
gaan” lied 710 Opwekking
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
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

Waar ik Hem mag leven is mijn vaderland
Elke gave, mij gegeven
valt als erfdeel in mijn hand
Broeders, lang verloren
vind ik in zijn jongeren herboren
Overdenking: “ Mijn zegen heb je “
Orgelspel en zingen
“Heer, ik hoor van rijke zegen” EL 147: 1, 3
en 6
Heer, ik hoor van rijke zegen
die Gij uitstort keer op keer,
laat ook van die milde regen,
dropp'len vallen op mij neer,
ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

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
( 2 keer) 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

Heil’ge Geest wil niet voorbij gaan,
Gij geeft blinden d’ ogen weer.
Wil, o wil nu bij mij stilstaan,
werk in mij met kracht, o Heer,

Collecten
1e pastoraat, 2e kerk, 3e onderhoud gebouwen
Bloemen
De bloemen van zondag 31 maart zijn met een groet van de gemeente naar mevr. M. Hollander-Trip,
Schoorstraat 13 en fam. J. Woelders, v. Echtenskanaal NZ 137/E gebracht.
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Huwelijksjubileum
Zaterdag 6 augustus waren dhr. en mevr. Prins-Bruinewoud, De Huizen 27, 7894 BH Zwartemeer, 65 jaar
getrouwd.
Wij willen u van harte feliciteren en Gods zegen voor de komende jaren toewensen
Kerkdiensten Dillehof
Vrijdag 12 augustus om 19.00 uur.
Kerkdienst 14 augustus
Dienst in de kerk van Zwartemeer, deze begint om 9.30 uur.

Kringloop het Oude Kostershuis
Langestraat 76, 7891 GD KLAZIENAVEEN
IEDERE WOENSDAGMORGEN GEOPEND VAN 9.00-11.30 UUR

De opbrengst in de maand juli was € 750,00, met dank aan gevers, kopers en alle mensen die het fijn vinden om mensen te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kopij kerkgroet uiterlijk donderdag 20.00 uur inleveren bij B. Fictorie:
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