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Volgende	  jongerendienst	  Zondag	  18	  oktober	  2015	  
m.m.v.	  Ds.	  Arjen	  ten	  Brinke	  en	  Gospelband	  “Image”	  
	  
Achter	  in	  de	  kerk	  ligt	  een	  lijst	  voor	  het	  opgeven	  van	  	  
jouw	  e-‐mailadres.	  Je	  ontvangt	  dan	  voor	  elke	  	  
jongerendienst	  een	  uitnodiging.	  
	  
Meer	  info	  en	  voor	  terugluisteren	  van	  de	  diensten:	  

www.jongerendienstenrhenen.nl	  	  
	  
	  
Op maandag 21 september 2015  
wordt in Rhenen een introductieavond  
gehouden voor de Alpha-cursus. 
 
De Alpha-cursus is bedoeld voor  
mensen die meer willen weten over  
het christelijk geloof of hun kennis  
over het christelijk geloof willen opfrissen, houden van een goed 
gesprek en nieuwe mensen willen ontmoeten. 
 
De toegang is gratis. De avond begint om 19.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom voor een maaltijd, een introductie op de Alpha-
cursus en een gezellig drankje na afloop. De avond eindigt om 
ongeveer 21.00 uur. 
 
Meer dan 250.000 mensen in Nederland hebben al een Alpha-
cursus gevolgd. De cursus wordt op ruim 800 plaatsen gegeven 
door kerken van verschillende denominaties. De Alpha-cursus 
biedt in 10 avonden en 1 weekend een vrijblijvende kennismaking 
met het christelijk geloof. Het biedt mensen op een ontspannen 
manier de gelegenheid om hier meer over te leren. Iets voor jou? 
Kom dan naar de introductieavond.  
 
Je kunt je aanmelden voor de introductieavond via 
telefoonnummer 06-20256023 (Frank Koot) of via het e-
mailadres alpharhenen@gmail.com. Je kunt ook meer informatie 
krijgen op: www.alpha-cursus.nl 
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Psalm	  118:	  1,	  9	  en	  10.	  
1.	  Laat	  ieder	  ’s	  Heren	  goedheid	  prijzen,	  
zijn	  liefde	  duurt	  in	  eeuwigheid.	  
Laat,	  Israel,	  uw	  lofzang	  rijzen:	  
Zijn	  liefde	  duurt	  in	  eeuwigheid.	  
Dit	  zij	  het	  lied	  der	  priesterkoren:	  
Zijn	  liefde	  duurt	  in	  eeuwigheid.	  
Gij,	  die	  den	  Heer	  vreest,	  laat	  het	  horen:	  
Zijn	  liefde	  duurt	  in	  eeuwigheid.	  
	  
9.	  Dit	  is	  de	  dag,	  die	  God	  deed	  rijzen,	  
juicht	  nu	  met	  ons	  en	  weest	  verblijd.	  
O	  God,	  geef	  thans	  uw	  gunstbewijzen,	  
geef	  thans	  het	  heil	  door	  ons	  verbeid.	  
Gezegend	  zij	  de	  grote	  koning	  
die	  tot	  ons	  komt	  in	  ’s	  Heren	  naam.	  
Wij	  zeegnen	  u	  uit	  ’s	  Heren	  woning,	  
wij	  zegenen	  u	  al	  tezaam.	  
	  
10.	  De	  Heer	  is	  God,	  zijn	  gunst	  verheugde	  
ons	  oog	  en	  hart	  met	  vrolijk	  licht	  
Nu	  worde	  ’t	  offer	  onzer	  vreugde	  	  
op	  zijn	  altaren	  aangericht	  
Gij	  zijt	  mijn	  God,	  U	  zal	  mik	  prijzen,	  
o	  God,	  U	  roemen	  wijd	  en	  zijd.	  
Laat	  aller	  lof	  ten	  hemel	  rijzen:	  
Gods	  liefde	  duurt	  in	  eeuwigheid.	  

	  
Woord	  van	  welkom	  
	  
Opwekkingslied	  733	  
De	  zon	  komt	  op,	  maakt	  de	  morgen	  wakker;	  
mijn	  dag	  begint	  met	  een	  lied	  voor	  U.	  
Heer,	  wat	  er	  ook	  gebeurt	  
en	  wat	  mij	  mag	  overkomen,	  
laat	  mij	  nog	  zingen	  als	  de	  avond	  valt.	  
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Refrein:	   	   Loof	  de	  Heer,	  o	  mijn	  ziel.	  
	   	   	   O	  mijn	  ziel,	  prijs	  nu	  zijn	  heilige	  Naam.	  
	   	   	   Met	  meer	  passie	  dan	  ooit;	  
	   	   	   o	  mijn	  ziel,	  verheerlijk	  zijn	  heilige	  Naam.	  
	  
Heer,	  vol	  geduld	  toont	  U	  ons	  Uw	  liefde.	  
Uw	  Naam	  is	  groot	  en	  Uw	  hart	  is	  zacht.	  
Van	  al	  Uw	  goedheid	  wil	  ik	  blijven	  zingen;	  
tienduizend	  redenen	  tot	  dankbaarheid.	   	   Refrein	  
	  
En	  op	  die	  dag,	  als	  mijn	  kracht	  vermindert,	  
mijn	  adem	  stokt	  en	  mijn	  einde	  komt,	  
zal	  toch	  mijn	  ziel	  Uw	  loflied	  blijven	  zingen;	  
tienduizend	  jaar	  en	  tot	  in	  eeuwigheid.	   	   Refrein	  2x	  
	  
slot:	   	   Verheerlijk	  zijn	  heilige	  naam.	  
	   	   Verheerlijk	  zijn	  heilige	  naam.	  	   Refrein	  2x	  
Verheerlijk	  zijn	  heilige	  naam.	  
Verheerlijk	  zijn	  heilige	  naam	  
	  
Begroeting	  en	  gebed	  
	  
Opwekkingslied	  521	  
U	  zorgt	  voor	  heel	  de	  schepping	  
en	  uw	  hand	  vertroost	  mijn	  ziel.	  
Van	  de	  einden	  der	  aard'	  
tot	  het	  diepst	  van	  mijn	  hart	  
wordt	  uw	  eeuwige	  trouw	  gezien.	  
	  	  
U	  roept	  mij	  in	  uw	  liefde	  
om	  heel	  dicht	  bij	  U	  te	  zijn,	  
vol	  aanbidding,	  
want	  U	  schiep	  de	  mens	  
tot	  uw	  eer	  en	  uw	  heerlijkheid.	  
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Ja	  Heer,	  ik	  ren	  naar	  U	  toe	  
als	  ik	  bang	  ben	  of	  moe;	  
niet	  door	  kracht	  noch	  geweld,	  
maar	  door	  de	  Geest	  van	  uw	  Zoon.	  
Ja	  Heer,	  ik	  loop,	  ik	  ren,	  
tot	  ik	  bij	  U	  ben	  
en	  tot	  ik	  leef	  
in	  de	  schaduw	  van	  uw	  troon.	  
	  
Laatste	  keer:	  	  	   En	  tot	  ik	  leef	  in	  de	  schaduw,	  
	   	   ja,	  tot	  ik	  leef	  in	  de	  schaduw,	  
	   	   Heer,	  tot	  ik	  leef	  in	  de	  schaduw	  
	   	   van	  uw	  troon.	  
	  
Opwekkingslied	  277	  
Machtig	  God,	  sterke	  Rots,	   	   Lam	  van	  God,	  hoogste	  Heer,	  
U	  alleen	  bent	  waardig.	  	   	   heilig	  en	  rechtvaardig,	  
Aard’	  en	  hemel	  prijzen	  U,	   	   stralend	  Licht,	  Morgenster,	  
glorie	  voor	  uw	  naam.	   	   	   niemand	  is	  als	  U.	  
	  
Prijst	  de	  Vader,	  
prijst	  de	  Zoon.	  
Prijst	  de	  Geest,	  die	  in	  ons	  woont.	  
Prijst	  de	  Koning	  der	  heerlijkheid.	  
Prijst	  Hem	  tot	  in	  eeuwigheid.	  
	  
De	  schriftlezing	  wordt	  geprojecteerd	  op	  de	  schermen.	  
	  
Opwekkingslied	  548	  
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.	  
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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,	  
doorgrondt	  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	  zo	  veel	  meer	  
dan	  ik	  zeggen	  kan.	  
Maar	  al	  ben	  ik	  zwak.	  
alles	  wat	  ik	  heb,	  
leg	  ik	  voor	  U	  neer.	  
	  
Ik	  geef	  U	  meer	  dan	  een	  lied…….	  
Ik	  wil	  te	  terug	  naar	  het	  hart	  van	  aanbidding…	  
	  
Verkondiging:	  ‘Christen	  zijn	  in	  heel	  je	  leven’	  
	  
Lied:	  “Herstel	  mijn	  eerste	  liefde”	  
Vader	  in	  de	  hemel	  
die	  zoveel	  om	  mij	  geeft	  	  
dat	  U	  in	  uw	  genade	  
uw	  Zoon	  gegeven	  heeft	  	  
Dank	  U	  voor	  uw	  liefde	  	  
uw	  eindeloze	  trouw	  	  
dat,	  ondanks	  al	  mijn	  falen	  	  
U	  zegt:	  "Ik	  hou	  van	  jou"	  	  
Herstel	  mijn	  eerste	  liefde	  	  
die	  ik	  ooit	  had	  voor	  U	  	  
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want	  ik	  wil	  van	  U	  houden	  	  
nog	  zoveel	  meer	  dan	  nu	  	  
Mijn	  hart	  moet	  weer	  gaan	  branden	  	  
zoals	  het	  heeft	  gedaan	  	  
vol	  vuur	  en	  vol	  van	  hartstocht	  	  
die	  nooit	  meer	  weg	  zal	  gaan	  	  
	  
De	  drukte	  van	  het	  leven	  	  
trok	  mij	  met	  zich	  mee	  	  
de	  liefde	  die	  vervaagde	  	  
de	  passie	  die	  verdween	  	  
Ik	  was	  U	  niet	  vergeten	  	  
maar	  nam	  de	  tijd	  niet	  meer	  	  
om	  in	  uw	  woord	  te	  lezen	  	  
bij	  U	  te	  zijn,	  o	  Heer	  	  
	  
Vader	  in	  de	  hemel	  	  
met	  eerbied	  vraag	  ik	  nu	  	  
of	  U	  mij	  wilt	  vergeven	  	  
ik	  kan	  niet	  zonder	  U	  	  
Dank	  U	  voor	  uw	  liefde	  	  
uw	  eindeloze	  trouw	  	  
En	  Vader	  ik	  wil	  zeggen	  	  
dat	  ik	  zoveel	  van	  U	  hou	  

	  
Collecte	  (Band	  speelt	  ‘Build	  your	  kingdom	  here’.)	  
	  
Mededelingen	  en	  gebed	  
	  
Lied:	  Hosanna	  (Hillsong)	  
I see the King of glory 
Coming down the clouds with fire 
The whole earth shakes, the whole earth shakes 
I see his love and mercy 
Washing over all our sin 
The people sing, the people sing 
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Refrein:  Hosanna, hosanna 
  Hosanna in the highest 
  Hosanna, hosanna 
  Hosanna in the highest 
 
I see a generation 
Rising up to take the place 
With selfless faith, with selfless faith 
I see a new revival 
Staring as we pray and seek 
We’re on our knees, we’re on our knees  Refrein 
 
Heal my heart and make it clean 
Open up my eyes to the things unseen 
Show me how to love like you have loved me 
Break my heart for what is yours 
Everything I am for your kingdom’s cause 
As I walk from earth into eternity   Refrein:  
 
 
Heenzending	  en	  zegen.	  
	  
Band	  speelt	  ‘Surely	  goodness’	  	  
(bij	  het	  uitgaan	  van	  de	  kerk)	  
 

	  

	   	   Bedankt	  voor	  je	  komst!	  
	   Laat	  je	  plek	  s.v.p.	  netjes	  achter	  	  

	  
	  
Wil	  je	  napraten	  of	  reageren,	  dan	  kan	  dat.	  
Tel.	  Mans	  van	  Doorn	   06-‐	  133	  29	  639	  
Tel.	  Linda	  van	  Dorp	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  06-‐	  251	  20	  044	  	  
 


