Ik maak je nieuw voortaan.
Laat mijn diepe liefde zien;
laat zo zien dat jij mij dient.
Laat mijn leven groeien
diep in jou en blijf in mij.

ORDE VAN DIENST
11 september 2022
bevestiging ds. Gerard Wolfert
Binnenkomst







Welkom en mededelingen
Intochtspsalm: Psalm 95: 1 en 3 (De Nieuwe
Psalmberijming)
Bemoediging en groet
Psalm 24: 3 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed om ontferming
Lied: Hemelhoog 391: ‘Breng ons samen’

2. Laat je blinde mensen zien
en maak je slaven vrij?
Help je armen ongezien
en doe je dat voor mij?
Doe je vreemdelingen recht,
zoals ik je heb gezegd?
Ik beantwoord hun gebed
in jou en jij in mij.

Samen op weg (Verbintenis)











Persoonlijk woord
(door Anneke en evt. Auke)
Lied: Hemelhoog 232: ‘Laat het huis gevuld
zijn’
Inleidende woorden
Gebed
Vragen aan de te bevestigen predikant
Vraag aan de gemeente
Zegen
Lied: NLB794: 1 en 2 (staande)
Dankgebed
Lied: NLB975: 1, 2 en 3

3. Laat je achter wie je was
en leef je nu voor mij?
Want je wint je leven pas
als jij het vindt in mij.
En mijn liefde spoort je aan
om de wereld in te gaan.
Dan raak ik de mensen aan
in jou en jij in mij.
4. Heer, uw roepstem echoot door;
U roept mij bij mijn naam.
Leer mij volgen in uw spoor
en maak mij nieuw voortaan.
Geef mij steeds opnieuw de moed,
want mijn hart weet: U bent goed.
Ik heb lief en leef en groei
in U en U in mij.

De Bijbel gaat open










Gebed
Lied: ‘Sta eens even op’ (ELB468: 1, 2, 4 en 6)
Kindermoment
Kinderlied: ‘Jozef had een jas’
Lezing: Exodus 33: 12-34:7 (Uit de Bijbel in
Gewone Taal) (door Anneke)
Lezing: 1 Johannes 4:7-12 (Uit de
NBV2004) (door Anneke)
Luisterlied: Hemelhoog 706: 1, 2 en 3
(door combo)
Verkondiging
Lied: ‘Blijf in mij’ (tekst: Sela / melodie: o.a.
Hemelhoog 386)
1. Kom je mee en volg je mij?
Ik roep je bij je naam.
Zul je gaan waar ik je leid?

Bidden en geven



Dankzegging en voorbeden
Inzameling van de gaven

Gezegend weer op weg



Slotlied: NLB425
Zegen

Na de dienst



Gelegenheid voor toespraken
Persoonlijk woord ds. Gerard Wolfert

