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      Thema: "Kom tot Mij"
Dominee: Robert Colijn
Organist: Nienke van der Heide-Visser
Mededeling: LET OP ! DIENST IN BONIFATUSKERK VANWEGE VERBOUWING

DE ONTMOETING!

Intochtslied Gezang 444 (oude liedboek)

Gezang 444 : 1
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Gezang 444 : 2
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
`Heilig, heilig, heilig' toe!

Gezang 444 : 3
Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,

neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan -
laat ons niet verloren gaan.

Stilgebed, Welkom, Votum en Groet

Gebed om vergeving

We zingen: NLB 885

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw,
o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de
toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw,
o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Genadebelofte .

We zingen: Groot is Hij

Groot is Hij
allerhoogste Heer
onze vredevorst
Wat een God is hij!
2x

Halleluja, Halleluja,
Halleluja wat een God is Hij!
2x
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Halleluja, aan hem zij de glorie
rijkdom en macht
wat een God is Hij
2x

Gebed

We lezen: Romeinen 14: 1-9 NBV

We zingen: Welk een vriend is onze Jezus

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer.
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen

en terneer gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

We lezen: Mattheus 11:25-30 NBV

Preek "Kom tot Mij"

Vraag van de week

We zingen: Opwekking 430

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.

Voorbede / Dankgebed / Onze Vader

Slotlied Gezang 255 (oude liedboek)

Gezang 255 : 1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drieeenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieeenge in zijn troon!

Gezang 255 : 2
Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

Gezang 255 : 3
Ere zij de Heer der englen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

Gezang 255 : 4
Halleluja, lof, aanbidding
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brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Zegen
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Collecte
Eerste collecte: Artsen zonder Grenzen
(collectenr. 22083)
Uitgangscollecte: Bij de uitgang of via QR-
code
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