zondag 3 oktober 2021 – Livestream https://youtu.be/ppopAz_65MY

“Roekeloze liefde”
voorganger:
Dhr. Andries Knevel

muziek/zang:
Peter Maat en Gerard Mouwen

Lied – God and God alone
Lied – Glorie heeft een naam (Sela)
+++
Welkom en mededelingen
Collectedoelen:
1ste Nes Ammin
2de Koningskerk
Lied Opwekking 298 – Hosana, hosana
Hosanna, hosanna,
hosanna in de hoge
Hosanna, hosanna,
hosanna in de hoge
Heer, ons hart is vol
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God,
hosanna in de hoge

Glorie, glorie
glorie voor de Koning
Glorie, glorie,
glorie voor de Koning
Heer, ons hart is vol lof
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God
Hosanna in de hoge

Stil gebed en moment van rust
Votum en groet
Glorialied Gezang 257 – Halleluja, eeuwig dank en ere
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!
Introductie van het thema
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Lied Johan de Heer 150 – Welk een vriend is onze Jezus
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer.
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.
Kindermoment / maandtekst Psalm 118 : 24
Dit is de dag die de Here gemaakt heeft, laten we juichen en ons daarover verheugen.
Lied Opwekking 32 – Dit is de dag
Verootmoediging en genadeverkondiging
Gebed om de heilige Geest
Bijbellezing 1 Johannes 4 : 7 – 16
7

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods
liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.
10
Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn
Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
11

Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand
heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn
Geest. 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder
van de wereld. 15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16 Wij
hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft,
blijft in God, en God blijft in hem.
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Lied Opwekking 687 – Heer, wijs mij uw weg
voorzanger

voorzanger

allen

allen

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.
Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

)
) 2x

Verkondiging Roekeloze liefde
Lied– Reckless Love (Cory Asbury)
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, aansluitend gezamenlijk Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen.
Slotlied Opwekking 407 – O, Heer mijn God
O, Heer mijn God,
Wanneer ik in verwondering
De wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
Het rollen van de donder,
Heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Dan zingt mijn ziel
)
Tot U, o Heer mijn God: )2x
Hoe groot zijt Gij,
)
Hoe groot zijt Gij!
)

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
Tot in de dood gegaan is als een Lam,
Sta ik verbaasd,
Dat Hij mijn schuld wou dragen
En aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Dan zingt mijn ziel
)
Tot U, o Heer mijn God: )2x
Hoe groot zijt Gij,
)
Hoe groot zijt Gij!
)
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Als Christus komt
Met majesteit en luister,
Brengt Hij mij thuis,
Hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
En zingt mijn ziel:
O Heer, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
)
Tot U, o Heer mijn God: )2x
Hoe groot zijt Gij,
)
Hoe groot zijt Gij!
)
Wegzending en zegen
En de gemeente antwoordt met: Amen!
Uitleidende muziek
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