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ORGELSPEL - VERWELKOMING EN AFKONDIGINGEN
ZINGEN: PSALM 84 vers 1 en 5
Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.
STIL GEBED

-

(OUDE BERIJMING)
O God, die ons ten schilde zijt,
En ons voor alle ramp bevrijdt,
Aanschouw toch Uw gezalfde Koning
Eén dag is in Uw huis mij meer
Dan duizend, waar ik U ontbeer;
'k Waar liever in mijns Bondsgods woning
Een dorpelwachter, dan gewend
Aan d' ijdle vreugd' in 's bozen tent.

VOTUM EN GROET

ZINGEN: PSALM 84 vers 6
Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is t' allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad' en ere geven;
Hij zal hun 't goede niet in nood

(OUDE BERIJMING)
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, Heer, die op u bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

(SAMENVATTING VAN) DE WET
GEBED
SCHRIFTLEZING: LUCAS 10:38-42
ZINGEN: GEZANG 277 vers 2 en 5
God opent hart en oren,
Opdat wij in geloof
Zijn roepstem zouden horen,
Voor andere stemmen doof.
Gods Woord gordt mensen aan,
Om zonder te versagen
Het smalle pad te gaan
En stil het kruis te dragen
Achter hun Heiland aan.

(WEERKLANK)
O Gij die wilt ontmoeten
Wie vragen naar uw wil,
Zie hoe wij aan uw voeten
Zitten en luist’ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
’t Woord van uw welbehagen
Niet ledig wederkeer’,
Maar dat het vrucht mag dragen,
Uw grote naam ter eer.

VERKONDIGING
ZINGEN: GEZANG 280 vers 1 en 2
Heer, het Woord, door U gegeven,
Vol van schatten, nieuw en oud,
Spreekt van eeuwig, zalig leven,
Is meer waard dan ’t fijnste goud.
Al uw plannen en gedachten,
Kostbaar en verheven ’t achten,
Heel uw hart waar liefde woont,
Hebt U mij in ’t Woord getoond.

(WEERKLANK)
Een ding is slechts nodig, Here,
Nee, U vraagt van mij niet veel:
Boven alles te begeren
’t Eeuwig blijvend, goede deel.
Ja, het Woord door U gegeven,
Is de waarheid, geest en leven:
’t Is een lamp die helder straalt,
Mijn voet bij uw pad bepaalt.

LEZING 2e DEEL AVONDMAALSFORMULIER
ZINGEN: PSALM 99 vers 4, 6 en 8
Maak Hem altezaam/groot,verhef zijn naam
Buig u voor Hem neer,/kniel voor Isrels Heer.
Aan zijn voeten reik/Hem uw huldeblijk.
Heilig, hoog in ere/is de Heer der heren.

(WEERKLANK)
In een dichte wolk/sprak Hij tot zijn volk.
Wat Hij metterdaad/openbaarde, staat
In hun hart gegrift/als zijn heilig schrift.
’t Woord, door God gegeven,/is voor hen
het leven

Maak Hem nu tezaam/groot, verhef zijn naam.
Buig u voor Hem neer,/Hij is onze Heer,
Die met macht gekroond/op de Sion troont.
Houd Hem hoog in ere!/Heilig is de Heere.
BEDIENING HEILIG AVONDMAAL
ZINGEN: PSALM 149 vers 1, 3 en 5
Halleluja! Laat opgetogen
Een nieuw gezang de Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
Zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
Uw Koning tegemoet.

(WEERKLANK)
De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
Het heil is nu ophanden.
Wees verheugd, die de Heer verbeidt,
Nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht
En roem zijn grote macht.

Nu zal, gelijk er staat geschreven,
Gods volk in volle vrede leven.
De boze vijand is verslagen.
Prijs ’s Heren welbehagen!

Na het duister der wereldnacht
Blinkt de luister van Gods geslacht.
Hemel en aarde stemmen saam
En prijzen ’s Heren naam.

DANKGEBED EN VOORBEDE
INZAMELING VAN DE GAVEN VOOR: 1. DIAKONIE EN 2. KERK
ZINGEN: GEZANG 437 vers 1, 2 en 3
Heb dank, o God van alle leven,
Die zijt alleen Uzelf bekend,
Dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
Uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
Nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
En wat voor wijzen bleef verborgen
Werd kinderen geopenbaard.

(WEERKLANK)
En of een mens al diep verloren
En ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
Vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
En leven voor uw aangezicht.

Gemeente, aan wier aardse handen
Dit hemels woord is toevertrouwd,
O draag het voort naar alle landen,
Vermenigvuldigd duizendvoud.

Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
Op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. Gods woord bestaat in eeuwigheid!

ZEGEN - ZINGEN ALS AMEN OP DE ZEGEN: GEZANG 477 vers 3
Amen, amen, amen!
Jezus Christus onze Heer,
Dat wij niet beschamen
Amen, God, uw naam ter eer!
Bij de uitgang is er geen collecte, wel staan daar de bussen voor het gemeentewerk.

