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Welkom door de ouderling
Aanvangslied: Gez. 388 : 1 en 5 (De avond komt)
1 De avond komt, de zon daalt in het westen
en alles legt zich neer om uit te rusten.
Mijn ziel, waar zult gij om te rusten heen?
In God. Hij is de rust en anders geen.
5 Vergeef het mij dat ik toch weer gedwaald heb,
van alles mij weer op de hals gehaald heb.
Het spijt mij, Heer, ik heb verkeerd gedaan.
Neem mij bij U, dan zal het beter gaan.
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Ps. 62 : 1 en 5
1 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.
5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 105 : 1
1 Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

Gebed om een goede dienst
Schriftlezing: Romeinen 8 : 18 – 26
[18] Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister
die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. [19] De schepping ziet er reikhalzend naar
uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. [20] Want de schepping is ten prooi aan
zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze
heeft hoop gekregen, [21] omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij
van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken
wordt. [22] Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.
[23] En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij
zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de
verlossing van ons sterfelijk bestaan. [24] In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al
zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al
kan zien? [25] Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting
daarvan volharden. [26] De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat
we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze
zuchten.
Zingen: OTH 202 : 1 en 2 (Leer mij Uw weg o Heer)
Let op: dit is het nummer uit de oude versie, het nummer uit de nieuwe versie weet ik niet =
258
1 Leer mij uw weg, o Heer;
Leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer,
leer mij uw weg.
Houdt mij in evenwicht,
dat 'k voor uw aangezicht
wandel in 't volle licht.
Leer mij uw weg.
2 Als vrees soms 't hart benauwt,
leer mij uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt,
leer mij uw weg.
Help mij in vreugde en pijn,
noodweer of zonneschijn
steeds blij in U te zijn,
leer mij uw weg.
Preek
Zingen: OTH 332 : 1 en 3 (Kroon Hem met gouden kroon)
Let op: dit is het nummer uit de oude versie, het nummer uit de nieuwe versie weet ik niet =
396

1
Kroon Hem met gouden Kroon,
het Lam op zijne troon
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheên,
die 't heil voor u verwierf.
3
Kroon Hem, de Vredevorst!
wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
't klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d' aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Gez. 300 : 1 en 6 (Eens als de bazuinen)
1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,Heer, dan is uw pleit beslecht.
6 Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gistren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!
Zegen

