WELKOM
AFKONDIGINGEN

STIL GEBED
VOTUM & GROET

Opw. 847 | Onze schuilplaats is God

Opw. 822 | Mijn Anker

1

Er is hoop die groter dan de dood is.
Er is leven sterker dan het sterven.
Er is licht dat niemand ooit kan doven.
Er is liefde die nooit teleur zal stellen.

1

Hoe diep de zee ook is,
het water onder mij,
ik heb een anker dat
tot elke bodem reikt.

2

Er is vrede ver voorbij de onrust.
Er is blijdschap dieper dan de tranen.
Er is sterkte zelfs in onze zwakte.
Er is trouw die ons nooit zal verlaten.

2

U houdt mij op mijn plek,
al kolkt de oceaan
en slaan de golven steeds
tegen mijn leven aan.

Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig.
Refrein 1: Dus richten wij
onze harten naar boven.
Vertrouwen wij
op de God die wij loven.
Niemand die ons
uit Uw handen kan roven.
Een machtige rots,
onze schuilplaats is God.
3

Er is troost die sterker dan de pijn is.
Er is vreugde groter dan ons lijden.
Er is antwoord midden in de twijfel,
overwinning dwars door al ons strijden.
Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig.

Refrein 1: Dus richten wij ...
Refrein 2: Tot aan de dag
dat U bij ons komt wonen.
En alle tranen
voor altijd zal drogen.
Is het Uw Geest
die ons helpt te geloven:
Een machtige rots,
onze schuilplaats is God.
Bridge:

Onze hulp en onze verwachting is in U.
Onze hulp en onze verwachting is in U.
Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig.

Geen storm is sterker
dan het anker van mijn ziel.
Refrein:

3

Mijn anker,
sterke God,
in U alleen is mijn hoop zeker.
Mijn anker,
U laat niet los,
mijn hoop is in de naam van Jezus.

Mijn hoop vindt vaste grond
waar ik ook ben beland.
Zelfs midden in de storm
houdt U mij in Uw hand.
Geen storm is sterker
dan het anker van mijn ziel.

Refrein:

Mijn anker, ...

Bridge 1: De woeste zee, de zwarte lucht;
mijn wereld beeft, maar ik vind rust.
Wat vrees ik nog? U houdt mij vast.
Geen storm is sterker.
Geen storm is sterker.
Bridge 2: De woeste zee, de zwarte lucht;
mijn wereld beeft, maar ik vind rust.
Wat vrees ik nog? U houdt mij vast.
Geen storm is sterker
dan het anker van mijn ziel
Refrein:

Mijn anker, ...

Refrein:

Mijn anker, ...

Refrein 1: Dus richten wij ...

GELOOFSBELIJDENIS
Refrein 2: Tot aan de dag …
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Ik vind kracht in U, mijn Vader,
als ik heel dichtbij U ben.
Mijn hart en mijn gedachten
worden warm als ik bedenk:

Opw. 855 | U geeft rust
1

De aarde kent Uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.

Refrein:

Refrein:

Door alles heen, door alles heen,
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen:
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen,
Heer, kijk ik naar U.
En U geeft rust in mij.
2

2

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Refrein:

Door alles heen, door alles heen, ...

Bridge 1: Kijk op, laat los, vertrouw op Hem,
de storm herkent nog steeds Zijn
naam.
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem,
de storm herkent nog steeds Zijn
naam.
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem,
de storm herkent nog steeds Zijn
naam.
De storm herkent nog steeds Zijn
naam.

Vader, U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus, U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik
mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'Ik hou van U'.

Op elk moment van mijn leven
bij dag en bij nacht
wil ik Uw woorden lezen
en dragen in mijn hart.
In de stormen van mijn leven,
in de regen, in de kou,
wil ik schuilen in Uw vrede,
wil ik rusten in Uw trouw.

Refrein:

Vader, U bent goed, ...

Refrein:

Vader, U bent goed, ...

Vader, deze dag geef ik
mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'Ik hou van U'.

SCHRIFTLEZINGEN
Bridge 2: U geeft rust in mijn ziel. (3x)
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel.
U geeft rust in mijn ziel. (3x)
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel.
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel.
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel.
Refrein:

Door alles heen, door alles heen, ...

Hebreeën 11
1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen
die men hoopt, en een bewijs van de zaken
die men niet ziet.
Johannes 14
23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als
iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in
acht nemen; en Mijn Vader zal hem
liefhebben, en Wij zullen naar hem toe
komen en bij hem intrek nemen.

GEBED
Opw. 630 | Vader, U bent goed
1

Op elk moment van mijn leven
in voor- of tegenspoed
aanbid ik U, mijn Jezus
en dank U voor Uw bloed.

2 Timoteüs 1
13 Houd u aan het voorbeeld van de gezonde
woorden, die u van mij gehoord hebt, in
geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn.
14 Bewaar door de Heilige Geest,
Die in ons woont, het goede pand, dat u
toevertrouwd is.
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Johannes 3
16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven heeft.

Ik geef U alles, Heer!
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Refrein:

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.

Johannes 7
38: Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt:
Stromen van levend water zullen uit zijn
binnenste vloeien.

Refrein:

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.

Psalm 62
6 Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem
is mijn verwachting.
7 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige
vesting; ik zal niet wankelen.

VERKONDIGING

Romeinen 4
18 En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd
dat hij een vader van vele volken zou worden,
overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw
nageslacht zijn.

1

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

2

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Ja, ik zing van de goedheid van God.

Thema: ‘Geloof in je leven’

Sela | Toekomst vol van hoop

Opw. 849 | De goedheid van God
1

Ik hou van U.
Uw genade blijft me dragen;
dag aan dag, in de palm van Uw hand.
Van de morgen tot de avond,
als ik weer slapen ga,
zing ik steeds van de goedheid van God.

Refrein:

3
Refrein:

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed,
zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds
van de goedheid van God.

Uw zachte stem
leidde mij door al mijn dalen.
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.
Heer, ik ken U als een Vader.
Ik ken U als een vriend.
Ik leef met U, in de goedheid van God.

Refrein:

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.

Bridge:
(2x)

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Heel mijn hart en ziel
leg ik voor U neer.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

Refrein:
4

2

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;

DANKGEBED
COLLECTE
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Opw. 730 | Ik herleef

Opw. 820 | Feest van genade

1

1

Oh zo lief had God de wereld
dat Hij Zijn zoon gaf
en die in Hem gelooft
gaat niet verloren, ontvangt het leven
dat nooit meer ophoudt.

2

Hij gaf Zijn zoon aan ons uit liefde,
om ons te redden, te redden van onszelf.
Dus kijk, de deur staat voor ons open.
God roept ons binnen.

Deze vrede leeft in mij,
ook wanneer mijn afscheid komt,
als een anker voor mijn ziel,
want ik weet: het is goed.
Jezus, Hij overwon
en het graf is overmand.
De zege is behaald,
want het Lam is opgestaan.

Refrein:

2

En ik herleef,
want Hij roept mijn naam;
nooit meer lijden, nooit meer pijn.
En ik zweef als een adelaar,
tot voor Gods troon;
ik kniel voor Hem en leef.
Ik herleef.

Ja, de dag komt dichterbij
dat de schaduwen vergaan
en het licht de nacht verdrijft;
mijn geloof wordt zien voortaan.
Jezus, Hij overwon
en het graf is overmand.
De zege is behaald,
want het Lam is opgestaan.

Refrein:

En ik herleef, ...

Bridge:
(2x)

Dan hoor ik de stem
van vele engelen:
‘Waardig is het Lam!’
Ik hoor het gejuich
van alle heiligen:
‘Waardig is het Lam!’

Refrein:

1

Oh zo lief had God de wereld
dat Hij Zijn zoon gaf
en die in Hem gelooft
gaat niet verloren, ontvangt het leven
dat nooit meer ophoudt.

2

Hij gaf Zijn zoon aan ons uit liefde,
om ons te redden, te redden van onszelf.
Dus kijk, de deur staat voor ons open.
God roept ons binnen.

Refrein:

Het is een feest van genade. ...

Refrein:

Het is een feest van genade. ...

Bridge:

Stop met wat je doet.
God de Vader roept.
Hij ziet naar je uit.
Dus kom naar huis, kom naar huis,
kom naar huis!
Kom naar huis, kom naar huis,
kom naar huis!

Refrein:

Het is een feest van genade. ...

Refrein:

Het is een feest van genade. ...

‘Waardig is het Lam!’
Ik herleef,
want Hij roept mijn naam;
nooit meer lijden, nooit meer pijn.
En ik zweef als een adelaar,
tot voor Gods troon;
ik kniel voor Hem en leef.
Ik herleef.
Ik herleef.

Het is een feest van genade.
Het is een feest.
God roept ons naar huis.
Het is een feest van de Vader,
dus kom naar huis,
kom naar huis,
kom naar huis.

Kom naar huis,
kom naar huis,
kom naar huis!

ZEGEN

Opwekkingsdienst Ark 10 okt. 2021

Opw. 845 | De zegen
1

De Heer zegent en beschermt jou.
Hij schijnt Zijn stralende licht
genadig op jou.
De Heer ziet jou en bewaart jou;
Hij geeft vrede.

1

De Heer zegent en beschermt jou. …
Amen. Amen. Amen. (2x)

1

De Heer zegent en beschermt jou. …

Refrein:

Amen. Amen. Amen. (4x)

2

Mag Zijn goedheid jou omgeven,
tot in duizend generaties;
ook je zonen en je dochters
en hun zonen en hun dochters.

2

Mag Zijn goedheid jou omgeven, …

2

Mag Zijn goedheid jou omgeven, …

2

Mag Zijn goedheid jou omgeven, …

3

De Heer zelf zal voor je uitgaan.
Hij omgeeft je, Hij omringt je.
Om je heen en binnen in je:
Hij is bij je.
Hij is bij je.

4

In de morgen, in de avond,
als je weggaat, als je thuiskomt,
in je tranen, in je vreugde:
Hij is bij je.
Hij is bij je.

Bridge:

Hij is bij je. (6x)

Refrein:

Amen. Amen. Amen. (4x)
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