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groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

Ik geloof ook in de Geest,
adem van God uitgegaan.
Hij vertroost en Hij versterkt ons,
waar wij in het leven staan.
Door de Geest zijn wij verbonden
met de Heer en met elkaar.
Door zijn leiding gaan wij verder,
maakt Hij zijn beloften waar.

Gebed

Collecte
Tijdens de collecte luistert u naar het lied: 
Jezus overwinnaar

Luisterlied: Jezus overwinnaar
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstild door de klank van Uw 
stem. Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Refrein:
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote 
Naam.Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel 
gebleven? Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie 
er regeert:Naam boven alle namen, 
Hoogste Heer.

(refrein)

Naam boven alle namen. (7x)

(refrein)

Zingen: Ga nu heen in vrede
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Aan uw dagelijks leven, 
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden,
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 

Zegen



Votum en zegegroet

Zingen: Psalm 103:2, 6
2. De HEER omringt je leven 
met het goede.
Hij wil je hart met trouw 
en liefde voeden.
Je jeugd vernieuwt zich 
als een adelaar.
Wie onderdrukt wordt, 
laat Hij recht ervaren.
Hij wilde zich aan Mozes openbaren.
Wat Hij het volk beloofde, 
maakt Hij waar.

6. Ons leven telt slechts jaren, 
maanden, uren.
Gods trouw zal tijd en 
eeuwigheid verduren
voor wie op Hem al zijn 
vertrouwen stelt.
Hij laat aan ieder kind 
dat wordt geboren
zijn wetten en verbondsbeloften horen.
Zijn liefde wordt voortdurend 
doorverteld.

Gebed

Lezen: Jeremia 29:10-14
Dit zegt de HEER: Als er in Babel 
zeventig jaar voorbij zijn, zal ik 
naar jullie omzien. Dan zal Ik mijn 
belofte gestand doen door jullie naar 
Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn 
plan met jullie staat vast – spreekt de 
HEER. 
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet 
jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle 
toekomst geven. Jullie zullen Mij 
aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal 

naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij 
zoeken en ook vinden, als jullie Mij 
tenminste met hart en ziel zoeken. 
Ik zal Me door jullie laten vinden – 
spreekt de HEER – en Ik zal in je 
lot een keer brengen. Ik zal jullie 
samenbrengen uit alle volken en 
plaatsen waarheen Ik je verbannen 
heb – spreekt de HEER – en je laten 
terugkeren naar Jeruzalem, waaruit Ik 
je heb laten wegvoeren.
Kunnen we God ooit genoeg voor u 
danken? Kunnen we hem ooit genoeg 
danken voor de vreugde die Hij ons 
met u geschonken heeft? Wij bidden 
dag en nacht met volle overgave dat 
we u weer zullen zien en kunnen 
aanvullen wat er nog aan ons geloof 
ontbreekt.
Moge God, onze Vader, en onze Heer 
Jezus ons pad naar u leiden. Moge 
de Heer uw liefde voor elkaar en ieder 
ander groter maken, zodat uw liefde 
even overvloedig wordt als onze liefde 
voor u.
Moge de Heer u door die liefde 
kracht geven, zodat u zuiver en heilig 
voor onze God en Vader zult staan 
wanneer onze Heer Jezus komt met al 
de zijnen. Amen.

Zingen: Abba Vader
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen, 
dat mijn wil voor eeuwig zij, 
d’Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, 
Heer, laat mij nimmer gaan, 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen.

Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone
May my will forerver be
Evermore Your own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone

Preek

Zingen: Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is 
Uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig 
deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: 
wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ 
en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken 
als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, 
zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, 
maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, 
U die mij ziet.

‘Ik ben die Ik ben’ 
is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig 
deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, 
ontroerend dichtbij: Uw naam is 
‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

De toekomst is zeker, 
ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, 
als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, 
U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, 
laat mij niet gaan.

O Naam aller namen, 
aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden 
van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, 
geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, 
dicht bij U zijn.

(refrein)

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de wereld,
heel de schepping zingt Zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven


