Welkom
Votum en Groet (Sela)
(Nederland zingt: https://www.youtube.com/watch?v=p1PBb2qsM00)
(Sela Live, tot aan 3:18 https://www.youtube.com/watch?v=hA8D67rynnk)
Leven naar Gods wil (Romeinen 6:1-14)
1 Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? 2 Dat in
geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? 3 Weet
u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de
doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de
dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen
in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat
er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de
zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Wanneer wij met Christus zijn
gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, 9 omdat we weten dat hij, die uit
de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. 10 Hij is
gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij
voor God. 11 Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend
voor God. 12 Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan
uw begeerten. 13 Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het
onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn
opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. 14 De
zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de
genade.
Psalm 62:1 (https://www.youtube.com/watch?v=zOPQpip9BXw)
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.
Gebed
Opwekking 557 Laat uw glorie zien (voorbeeld:
https://www.youtube.com/watch?v=HBQHaYYa8vE)
Korte introductie meditatie
Schriftlezing Romeinen 12:9–21
Meditatie

Psalm 33:7 en 8 (https://www.youtube.com/watch?v=J7_aQoXUp4g?t=186)
Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de Here laven
wie ontbering lijdt.
Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.
Inleiding op het avondmaal en uitnodiging
Gebed bij de opening van de tafel
Avondmaalsviering
Gezang 358:1, 2, 3 en 6 (https://www.youtube.com/watch?v=7S5D28xMS7U)
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.
Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.
Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.
Collecte
Gebed
Psalm 145 vers 3 en 4 (Gereformeerd Kerkboek)
(https://www.youtube.com/watch?v=6kOtrQYfstA)
Genadig is de HEER in wat Hij doet,
lankmoedig en voor heel zijn schepping goed.
Uw werken prijzen, HEER, uw majesteit,
uw gunstgenoten uw barmhartigheid.
Uw volk zal, HEER, uw grootheid altijd loven.
Niets gaat uw heerlijk koningschap te boven.
Uw koningschap zal alle eeuwen duren,
uw heerschappij het nageslacht besturen.
De HEER is sterk, onwankelbaar in macht.
Hij schraagt wie valt, verleent de zwakken kracht.
Wie onder leed en moeiten gaan gebukt,
richt Hij weer op, hoe zwaar de last ook drukt.
Zij zien op U, HEER, aller ogen wachten,
U sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten.
U doet uw hand wijd open op hun vragen,
verzadigt al wat leeft met welbehagen.
Zegen

