
     
      Thema: Wandelen
Zingen voor de dienst:
- Opw. 770 ‘Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam’
- Lied 305 ‘Alle eer en alle glorie’

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 89:1,6,7
1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
 des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
 Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
 hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
 Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
 een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

6. Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand,
 uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.
 Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide
 als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,
 en als herauten gaan U voor op al uw schreden
 uw goedheid en uw trouw, O Vorst van onze vrede.

7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
 dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
 Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
 Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
 zij gaan in vrede voort, zij wand’len voor uw ogen,
 want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 752:1,3,5
1. Hoe glanst bij Gods kind’ren het innerlijk leven,
 al zijn zij door zonlicht en regen verweerd.
 Wat hun door de Koning des lichts is gegeven,
 dat houden zij teder naar binnen gekeerd.
 Het hart van hun werken,/dat niemand kan merken,
 verlicht hen met liefde in leven en sterven
 en doet hen de hemelse zaligheid erven.
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3. Uit Adams geslacht zijn zij allen geboren
 en hebben het aardse verlangen geproefd,
 zijn zondaren die aan het lichaam behoren,
 en eten en drinken naar dat het behoeft.
 In daaglijkse zaken,/in slapen en waken,
 zijn zij voor het aanzien niet anders dan andren,
 behalve dat zij in het licht willen wandlen.

5. Zij wand’len op aarde, zij zijn in de hemel,
 hun zwakheid bewaart deze wereld voor God.
 Zij smaken de vrede in ‘t aardse gewemel,
 zijn arm en zij hebben het hoogste genot.
 Zij hebben in lijden/bestendig verblijden
 en liefelijk leven zij zuiver van zinnen.
 Zij hebben een blinkende wereld van binnen.

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezingen:
Genesis 5:21-24 (HSV)
21 Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. 22 En Henoch 
wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; 
en hij verwekte zonen en dochters. 23 Al de dagen van Henoch waren 
driehonderdvijfenzestig jaar. 24 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, 
want God nam hem weg.

Efeziërs 2:8-10 (HSV)
8 Want uit de  genade  bent u zalig geworden, door (het) geloof, en dat niet uit u, 
het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 10 Want 
wij zijn (Zijn) maaksel, geschapen in  Christus   Jezus  tot goede werken [te doen], 
die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Filippenzen 3:18-21 (HSV)
18 Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook 
onder tranen – wandelen als vijanden van het  kruis  van  Christus. 19 Hun einde 
is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken 
aardse dingen. 20 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de 
Zaligmaker verwachten, namelijk de Here  Jezus   Christus, 21 Die ons vernederd 
lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, 
overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan 
onderwerpen.

We zingen ons kinderlied: Hemelhoog 299
1. ’k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
 ‘k Heb Jezus nodig, elke dag.
 In m’n handel, in m’n wandel,
 in m’n slapen en ontwaken.
 ‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag.

2. ’k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
 ‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag.
 In m’n handel, in m’n wandel,
 in m’n slapen en ontwaken.
 ‘k Wil Hem volgen, dag aan dag.



Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

Zingen: Hemelhoog 346:1,3
1. Ik wandel in het licht met Jezus.
 Het donk’re dal ligt achter mij
 en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen;
 welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein:
 Ik wandel in het licht met Jezus
 en ik luister naar zijn dier’bre stem
 en niets kan móoit van Jezus scheiden
 sinds ik wandel in het licht met Hem.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Afscheid ambtsdragers: Harm Jan Boers en Klaas Schilder

Zingen: Opw. 746
1. De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen
 Op alle wegen die je zult gaan

2. Wanneer het meevalt, of soms ook tegen
 Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan

3. Hij is als een schaduw, die met je meegaat
 Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw

4. Ontvang nu de vrede en de genade,
 van God onze Vader, zo zegent Hij jou

Bevestiging ambtsdragers: Ada Vahl-Stuart en Bert Brink

Vraag aan de gemeente:
Gemeente, aan u vraag ik of u deze ambtsdragers, die uit uw midden zijn gekozen, 
wilt omringen met uw meeleven, hen wilt dragen in uw gebeden en met hen wilt 
meewerken in de dienst aan onze Heer. Wat is daarop uw antwoord?

Zingen: (staande) Ps. 121:1,2,4
1. Ik sla mijn ogen op en zie 
 de hoge bergen aan, 
 waar komt mijn hulp vandaan? 
 Mijn hulp is van mijn Here, die 
 dit alles heeft geschapen. 
 Mijn herder zal niet slapen. 

3. Ik wandel in het licht met Jezus,
 mijn ziel is Hem gans toegewijd;
 met Hem verrezen tot nieuw leven,
 volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Refrein:

2. Uw wank’le voeten zet Hij vast, 
 als gij geen uitkomst ziet: 
 uw wachter sluimert niet! 
 Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
 Hij wil, als steeds voor dezen, 
 Israël wachter wezen. 



4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
 Hij maakt het kwade goed, 
 Hij is het die u hoedt. 
 Hij zal uw komen en uw gaan, 
 wat u mag wedervaren, 
 in eeuwigheid bewaren. 
  
Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte bestemd voor St. Galilea
         2e collecte voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Ps. 32:3,4
3. Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
 Gij zult aan mij al mijn beloften staven.
 Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
 omringt met lied’ren van bevrijding mij!
 Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
 Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
 Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
 Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

4. Zo spreekt de Heer: “Mijn weg zal Ik u wijzen,
 u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.
 Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft,
 zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft”.
 Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen-
 wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen.
 Gij die oprecht van hart en wandel zijt,
 verheugt u in den Heer te allen tijd!

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3
3. Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 Amen, God, uw naam ter eer!

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

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

Na de dienst kunt u de afscheidnemende- en bevestigde ambtsdragers, voor in 
de kerk de hand drukken.
  
       De volgende Eredienst is vanavond
     Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy


