
Voor de dienst: - Nieuw Liedboek 885(Groot is uw trouw o Heer)
 Nieuw Liedboek 288 Goede morgen welkom allemaal

Afkondigingen

Zingen: Psalm 116:1,2
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
 nam, toen ik riep, met toegenegen oren
 mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
 en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
 en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
 heb ik de naam des Heren aangeroepen
 en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel!

Stil gebed – Bemoediging en Groet

Zingen: Psalm 116:3
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
 Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
 Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
 Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Gebed om ontferming

Zingen: Nieuw liedboek 377:1,2,3,4
1. Zoals ik ben, kom ik nabij,
 met niets in handen dan dat Gij
 mij riep en zelf U gaf voor mij 
 o Lam van God, ik kom.

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
 mijn angsten en onzekerheid,
 mijn maskers en mijn ijdelheid 
 o Lam van God, ik kom.
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3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
 tast ik naar U, die mij bemint,
 bij wie mijn ziel genezing vindt 
 o Lam van God, ik kom.

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
 reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
 vervult, verlicht, verwarmt Gij mij 
 o Lam van God, ik kom.

Richtlijn voor het leven van de christelijke gemeente: 
Efeziërs 3:14 t/m 21 (NBV 2004)
14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de vader is van elke gemeen-
schap in de hemelsferen en op aarde. 16Moge hij vanuit zijn rijke luister uw inner-
lijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door uw geloof 
Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de 
liefde. 18Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de 
diepte kunnen begrijpen, 19ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te bo-
ven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
20Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer 
te doen dan wij vragen of denken, 21aan hem komt de eer toe, in de kerk en in 
Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Zingen: Nieuw liedboek 377:6,7
6. Zoals ik ben  ja, dat ik dan
 de lengte, breedte, hoogte van
 uw diepe liefde vatten kan:
 o Lam van God, ik kom.

7. Zoals ik ben: dat ik uw naam
 nu al, met alle heiligen saam,
 en eens ook voor uw troon beaam 
 o Lam van God, ik kom.

Gebed bij de opening van Gods Woord

Lezing: Klaagliederen 3:22 t/m 24 (NBG 1951)  
22Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn 
barmhartigheden houden niet op, 23elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw! 
24Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen.

Zingen: Psalm 31:7
7. Doe mij genadig weer aanschouwen
 uw liefelijk gelaat,-
 ik ben ten einde raad.
 Wek in mijn ziel een nieuw vertrouwen.
 Hoe is mijn moed geslonken,
 het hart is mij ontzonken



Lezing: Lucas 11:1 t/m 4 (NBG 1951) 
1En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, 
toen Hij ophield, tot Hem zeide: Here, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn 
discipelen geleerd heeft. 2Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam 
worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; 3geef ons elke dag ons dagelijks brood; 4en 
vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schul-
dig is; en leid ons niet in verzoeking.

Zingen: Psalm 31:15
15.Hoe groot is ‘t goed, dat Gij, o Heer,
 hebt weggelegd voor hem,
 die acht slaat op uw stem.
 Gij zijt voor wie zich tot U keren
 een schuilplaats uit den hoge
 voor aller mensen ogen.

Verkondiging

Zingen: Nieuw liedboek 221:1,2,3
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
 zo als een mantel om mij heen geslagen
 zo is mijn God, ik zoek Zijn aangezicht,
 Ik roep Zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
 dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
 Wil Hij mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
 waakt over mij en over al mijn gangen.
 Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
 om, als ik val, mij telkens op te vangen.
 Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
 Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
 dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
 Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
 wil alle liefde aan uw mens besteden.
 Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft
 Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gebeden en Stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven:1e collecte bestemd voor Missionaire commissie
                  2e collecte voor Pastoraat en Eredienst



Zingen: Nieuw liedboek 834:1,2,3
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
 God, laat mij voor uw aangezicht,
 geheel van U vervuld en rein,
 naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
 een geest van licht, zo klaar als Gij;
 dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
 en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
 dan kan ik veilig verder gaan,
 tot ik U zie, o eeuwig Licht,
 van aangezicht tot aangezicht.

Uitzending en Zegen  Zingen: Gezang 456:3 
3.  Amen, amen, amen,
 dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer
 Amen, God, uw naam ter eer.

De collecte bij de uitgang is bestemd voor Aflossing en onderhoud Kerkelijke 
gebouwen.

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

   De volgende Eredienst is vanavond
  Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. H.J. van Maanen


