Inleidend orgelspel: Psalm 139
Opening
Bemoediging en groet
Gebed
Luisteren: Psalm 73 : 12 en 13
‘k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.
Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.
Woorden uit de familiekring
Luisteren: ‘It is well with my soul’
When peace like a river
attendeth my way,
when sorrows like sea billows roll:
Whatever my lot,
Thou hast taught me to say,
'It is well. It is well with my soul.'
Though Satan should buffet,
tho' trials should come,
let this blest assurance control,
that Christ has regarded
my helpless estate,
and hath shed His own blood for my soul.

It is well
with my soul,
It is well,
it is well,
with my soul.
It is well,
it is well,
with my soul.
My sin, O, the bliss
of this glorious thought,
My sin not in part but the whole,
is nailed to the cross
and I bear it so more, Praise the Lord,
praise the Lord, o my soul.
It is well
with my soul,
It is well
it is well,
with my soul.
And Lord, haste the day
when the faith shall be sight.
The clouds be rolled back as a scroll.
The trump shall resound
and the Lord shall descend,
'Even so', it is well, with my soul.
Bijbellezing:
1 Johannes 4 : 7 - 14
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.
Vervolg, zie ommezijde

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.
Hebreeën 6 : 19
19 Dankzij Jezus is ons vertrouwen heel groot. Het lijkt op een anker, waarmee
een schip veilig vastligt. Want Jezus is voor ons uit gegaan naar de hemel
Overdenking
Luisteren: ‘Toekomst vol van hoop’
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Dankzij Jezus is ons vertrouwen
heel groot. Het lijkt op een anker,
waarmee een schip veilig vastligt.
Want Jezus is voor ons uit gegaan
naar de hemel.
Hebreeën 6 : 19
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U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
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