Zingen: Opw. 245 Hier in uw Heiligdom
1. Hier in Uw heiligdom
Dicht bij de troon
Vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn
Zo komen wij tot U
Met heilig ontzag
Als uw Geest ons trekt tot U
3. Heer, ik wil horen
uw zachte stem
Laat and’re stemmen in mij zwijgen
Open mijn ogen Heer
Opdat ik het licht
Van Uw aangezicht zal zien
Votum en groet
Zingen: Opw. 717 Stil mijn ziel wees stil
Stil mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
God U bent mijn God…
Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
God U bent mijn God - Ik rust in U alleen… (2x)

2. Rein door Uw zuiver bloed
Met zekerheid
Dat wij geborgen in Uw liefde zin
Staan wij vrijmoedig hier
En antwoordt ons hart
Op de roepstem van Uw Geest

Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 62 vers 1 en 4 (OB)
1. Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot;
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.

4. Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil,
Stel u gerust, zwijg Gode stil;
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot;
Ik zal noch wank'len, noch bezwijken.

Gebed
Schriftlezingen: Lukas 10 vers 38 – 42
38 Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de
naam Martha was, ontving Hem in haar huis.
39 En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn
woord luisterde.
40 Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere,
trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij
mij helpt.
41 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over
veel dingen.
42 Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal
worden afgenomen.
Collecten
Zingen: Opw. 462 Aan Uw voeten Heer
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U. (2x)

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten Heer..

Aan uw voeten Heer..

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

Preek: Op de plaats rust
Zingen: Opw. 548 De muziek vervaagt
De muziek vervaagt
langzaam wordt het stil
dan kom ik bij U
met mijn grootste wens
iets te geven Heer
waar U blij mee bent

ik geef U meer dan een lied
want een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt
U kijkt veel dieper in mij
door de buitenkant heen
doorgrond het diepst van mijn hart

ik wil terug naar het hart van aanbidding
en dan gaat het om U
om U alleen Jezus
ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging
want het gaat toch om U
om U alleen Jezus
onvolprezen Heer
U bent zoveel meer
dan ik zeggen kan
maar al ben ik zwak
alles wat ik heb
leg ik voor u neer

ik geef u meer dan lied
want een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt
U kijkt veel dieper in mij
door de buitenkant heen
doorgrond het diepst van mijn hart

ik wil terug naar het hart van aanbidding
en dan gaat het om U
om U alleen Jezus
ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging
want het gaat toch om U
om U alleen Jezus
Dankgebed
Zingen: Psalm 73 vers 10 (Weerklank)
Wie heb ik in de hemel hoog
behalve U? Wat zou mijn oog
op aarde naast U ooit begeren?
U kan ik immers nooit ontberen!
Bezwijkt mijn vlees en hart in nood,
U blijft mijn rots, zelfs tot de dood.
Niets is er wat mij van U scheidt,
mijn erfdeel tot in eeuwigheid.
Zegen

Na de dienst ben je van harte uitgenodigd om koffie te drinken in ‘t Baken

