
!ema: wat zou jij willen zaaien in je leven?

Lied vooraf aan de dienst Opwekking "#$ De Heer is mijn bevrijder 
God keek genadig naar mij om
Hij greep mij vast voor ik verdronk
En zette mij weer op vaste grond
De Heer is mijn bevrijder

Ik weet hoe lang de nacht ook duurt
God helpt mij over elke muur
Ik zie al licht aan de horizon
De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn bevrijder

Op Hem alleen rust mijn geloof
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft
De winter wijkt en de lente komt
De Heer is mijn bevrijder

Ook als het wachten moeilijk is
Ook als ik treur om wie ik mis
Zijn liefde draagt mij door alles heen
De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn bevrijder

Hij draagt mij tot mijn de laatste dag
Laat mij niet achter in het graf
Hij wekt mij op en roept mij naar huis
De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn bevrijder

Alle eer aan God de Vader
Alle eer aan God de Zoon
Alle eer aan God de trooster
De Heer is mijn bevrijder

Alle eer aan God de Vader
Alle eer aan God de Zoon
Alle eer aan God de trooster
De Heer is mijn bevrijder
De Heer is mijn bevrijder
De Heer is mijn bevrijder

Welkom & mededelingen
Gebed
Votum & Groet

Lofprijzing Opwekking %$& Uw vrede vult dit huis
Uw vrede vult dit huis
Een glimp van heerlijkheid
Daalt in onze harten neer
Vader, kom, omarm
Wie naar U verlangt
Uw Geest daalt op ons leven neer

Uw vrede vult dit huis
Een glimp van heerlijkheid
Daalt in onze harten neer

Vader, kom, omarm
Wie naar U verlangt
Uw Geest daalt op ons leven neer

En uw liefdeslied
Vervult ons met aanbidding
Uw Geest getuigt in ons

Wij zingen: Abba, Vader
U bent hier bij ons



Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los

Verwelkomd en vernieuwd
Één gemaakt met U
Door het kruis dat ons verzoent
Het hemelkoor verstilt
Als uw zachte stem
Over onze levens zingt

Uw genadelied
Vervult ons nu met dankbaarheid
Uw Geest getuigt in ons

Wij zingen: Abba, Vader
U bent hier bij ons
Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los

Abba, Vader
U bent hier bij ons
Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los

Abba, Vader
U bent hier bij ons
Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los

Lofprijzing Opwekking $'" Levende O!ers
U roept ons, Vader
Om als dank voor Uw liefde
U te aanbidden Heer
Wij willen komen
In uw nabijheid
En buigen voor U neer

Vernieuw ons denken nu
Open ons hart
Help ons Uw stem te verstaan
U gaf Uw leven, Heer
Dankzij Uw dood
Mogen wij voor U staan

Hier zijn wij
Als levend o!er, Heer
Heilig en aangenaam voor U
Hier zijn wij
Wij leggen voor Uw troon neer
Al onze dromen en ons nu
Wij eren U

U roept ons, Vader
Om als dank voor Uw liefde
U te aanbidden Heer
Wij willen komen
In Uw nabijheid
En buigen voor U neer

Vernieuw ons denken nu
Open ons hart
Help ons Uw stem te verstaan
U gaf Uw leven, Heer
Dankzij Uw dood
Mogen wij voor U staan

Hier zijn wij
Als levend o!er, Heer
Heilig en aangenaam voor U
Hier zijn wij
Wij leggen voor Uw troon neer
Al onze dromen en ons nu
Wij eren U

Wij knielen neer bij het kruis
Zien Uw lijden heel dichtbij
U wilde sterven voor ons
Ons leven geven wij
Hier zijn wij

Als levend o!er, Heer
Heilig en aangenaam voor U
Hier zijn wij
Wij leggen voor Uw troon neer



Lofprijzing Opwekking $$" Heer, U bent goed
Heer, U bent goed
En uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.
Heer, U bent goed
En uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.

Door heel de wereld en in elke taal,
Door alle eeuwen heen klinkt overal:

Wij prijzen U, halleluja, halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent!
Wij prijzen U, halleluja, halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent!

U bent goed!
U bent goed voor altijd,
Voor altijd bent U goed

U bent goed voor altijd,
Voor altijd bent U goed

Om wie U bent,
Om wie U bent!
U bent goed!

Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment Lees je bijbel, bid elke dag
Lees je bijbel, 
bid elke dag ("x)
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag ("x) 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Read your bible, 
pray every day ("x) 
Read your bible, pray every day
if you want to grow ("x) 
Read your bible, pray every day, if you want to grow.

Inleiding 
Schriftlezing Marcus ",#$–#% en # Korintiërs %,$–&&
En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met 
een mens die zaad uitstrooit op de aarde: #$ hij 
slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het 
zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 
#% De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de 
halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. #& 
Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de 
sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’ 

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie 
overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. $ Laat 
ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder 
tegenzin of dwang, want God heeft lief wie 
blijmoedig geeft. % God heeft de macht u te 
overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle 
opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog 
ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. & 
Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de 
armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’ 
'( God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te 
eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, 
zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. '' U 
bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles 
vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt 
door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. 

Al onze dromen en ons nu
Hier zijn wij
Als levend o!er, Heer
Heilig en aangenaam voor U

Hier zijn wij
Wij leggen voor Uw troon neer
Al onze dromen en ons nu
Wij eren U



Verkondiging 
Antwoordlied Psalm $#: ( en $ (NPB)

Interactie (Mentimeter)
) wat zou jij willen zaaien in je leven?
) wat zou jij willen zaaien in de gemeente?
' wat zou jij willen zaaien in Veenendaal?

Antwoordlied Gezang %" (LvdK, HH #"", Op toonhoogte #('* #%+) Laat me in U blijven, groeien, bloeien
Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

Gebed 

Hemel Hoog '%) Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. (Op toonhoogte #('* '&()
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn 
hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij 
nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en 
kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk

Bij God alleen kom ik tot rust.
Stil word ik mij ervan bewust
dat Hij, mijn redder, mij zal sparen. 
Hij is de rots van mijn bestaan,
de burcht die ik mag binnengaan. 
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

God sprak tot mij dit ene woord,
zelfs tweemaal heb ik het gehoord: 
‘Aan Mij is alle macht op aarde.’ 
Heer, U bent liefdevol en goed; 
U geeft elk mens naar wat hij doet,
U kent van ieders werk de waarde.



Collecte 
Zegen 


