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Welkom
Zingen: Samen in de naam van Jezus (Opw. 167)
1
Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

2
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
door dringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Votum en groet
NEW CREATION:
Gebed
Zingen: Heer ik kom tot U (Opw. 488)
1 Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

2 Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Refrein:
Houd mijn vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

(Refrein 2x)
Houd mijn vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

2

Schriftlezing: Genesis 11: 1-9
Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken.
Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij
een vlakte, en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we
van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken
gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. Ze zeiden: ‘Laten we
een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons
beroemd maken, en dan zullen we niet over
de hele aarde verspreid raken.’ Maar
toen daalde de HEER af om te kijken
naar de stad en de toren die de
mensen aan het bouwen waren. Dit is
één volk en ze spreken allemaal een
en dezelfde taal, dacht de HEER, en
wat ze nu doen is nog maar het
begin. Alles wat ze verder nog van
plan zijn, ligt nu binnen hun bereik.
Laten wij naar hen toe gaan en
spraakverwarring onder hen
teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De HEER
verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad
werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de
HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van
daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.

NEW CREATION:
Preek: Spoorloos
Zingen: Er is een Heer (Opw. 11)
Jezus sprak hier op aard’:
Mensen kom tot Mij,
dat is mij alles waard,
Ik maak waarlijk vrij.

Stel niet uit. Zeg tot Hem:
Wees nu ook mijn Heer.
Luister steeds naar zijn stem,
Hij geeft leven weer.
Refrein

Refrein:
Er is een Heer. (4x)
Alleen Hij wacht,
totdat Hij ook voor jou
zorgen mag.

Spoedig komt Christus weer.
Heel de schepping buigt
Vol ontzag zich terneer.
Hij is alles Heer.
Refrein
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Gebeden
Collecte - NEW CREATION
Zingen: Vrede zij U (Opw. 58)
Vrede zij u, vrede zij u,
Gelijk Mij de Vader zond,
Zend ik ook u.

2x

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

2x

Ontvangt mijn Geest, heilige Geest,
Hij zal u leiden,
Weest niet bevreesd.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.

2x

2x

Zegen
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Religieus zijn is de poging…
God te bereiken
God om te kopen
God te zoeken
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GOEDE
WERKEN

