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VOORZANG
[JdH 21]

Ere zij aan God, de Vader ere zij aan God, de Zoon
eer de Heilge Geest, de Trooster de Drieeenge in zijn troon
Halleluja, halleluja de Drie-eenge in zijn troon
Ere zij aan Hem wiens liefde ons van alle smet bevrijdt
eer zij hem die ons gekroond heeft koningen in heerlijkheid
Halleluja, halleluja ere zij het Lam gewijd
Halleluja, lof, aanbidding brengen eng’len U ter eer
heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer
Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer

VOTUM
WELKOM / DAGTEKSTEN
[Aria 69]

Te dem star na neti opo, yu sa man fu teri den?
En den wolku te na tapu, den sa arki n ayu sten?
We, mi kompe, yu mu sabi, da gran koni Gado abi
Ala tranga de fu En, ala tranga de fu En.
Gado En de hey en grani, sakafasi fiti Yu.
Feti dan fu du En wani, saka na En ondro tru.
Na En pasi yu mu waka. Na wi Masra Yesus baka,
Dan En no sa libi yu. Dan En no sa libi yu.
[gemeente staat op]

Votum en groet
L.
Onze hulp is in de naam van de Heer.
G.
Die hemel en aarde gemaakt heeft,

L.
G.
L.

Die trouw houdt tot in eeuwigheid,
Die niet laat varen de werken van zijn handen.
Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
en van de Heer, Jezus Christus,
door de Geest die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.
G.
Amen.
G. zingt: [Mel 95b]
Mij is ontferming wedervaren, ontferming onverdiend geschied.
Wie kan dat wonder mij verklaren? Mijn hart, vol trots, vroeg haar zelfs
niet. Maar ‘k ben verlost en ben verblijd, en roem in Gods
barmhartigheid.
(DE GEMEENTE GAAT ZITTEN)

1e SCHRIFTLEZING: Psalm 89 (enkele verzen)
Heer, uw liefde wil ik bezingen, uw trouw openlijk verkondigen, steeds
weer, aan elk nieuw geslacht. Dit zal ik U toezingen: ‘Uw liefde is
standvastig, uw trouw is onwankelbaar als de hemel.’
Want U hebt tegen David gezegd: ‘Jij bent mijn uitverkoren dienaar,
met jou sluit ik een verbond. Jouw geslacht houd ik in stand, jouw
koningstroon zal niet wankelen. Dat zweer ik je.’
De hemel getuigt van uw wonderen, Heer, de engelen roemen uw trouw.
Want wie is daar boven de wolken als U, wie van de goden is aan U
gelijk? U bent gevreesd in de raad der engelen, U wekt ontzag bij allen die
U omringen. Heer, almachtige God, wie is sterk als U?
Uw macht reikt ver, U hoeft uw hand, uw arm maar op te heffen.
Recht en gerechtigheid schragen uw troon, liefde en trouw vergezellen u.
Gelukkig de mensen die weten wat het is U toe te juichen, te leven in uw
geborgenheid.
[Mel 122]

Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja,
halleluja!
Hij is ’t, die hemelen, zeeën en aarde, die al wat is tot aanzijn riep.
De enige God die zijn macht openbaarde, Hem is gehoorzaam wat Hij
schiep. Hij, die het al heeft in zijn hand, houdt ook ons zwak geloof in
stand. Halleluja, halleluja!

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love
dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heilige Geest! Halleluja!
Halleluja!

2e SCHRIFTLEZING: Romeinen 12:1-12
GEBED
PREEK
[Nieuw Liedboek 970]

Vlammen zijn er vele, één is het licht, licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht, wij zijn één in Christus.
Ranken zijn er vele, één is de stam, wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele, één is de stam, wij zijn één in Christus.
Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele, één is de Geest, wij zijn één in Christus.
Leden zijn er vele, één is zijn kerk, wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele, één is zijn kerk, wij zijn één in Christus.

MEDEDELINGEN
[Wijze 223 Troostlied]

Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.
God blijft voor u zorgen, goed is de Heer
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper, is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, Redder in nood,
red slechts onze ziele, uit zond' en dood.
[Opw 281 Verjaardagslied]

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

INZAMELING VAN DE GAVEN
[JdH 499]

U behoort geheel mijn leven, U te dienen is mijn eer!
U te volgen is mijn roeping, ja, mijn hoogste vreugd, o Heer!
Hebt G’ U zelf aan mij gegeven, Heer, neem ook mijn offer aan;
Dat mijn krachten, tijd en gaven, immer U ten dienste staan.
Wij mijn handen, dat ze werken wat, mijn Heiland, U behaagt;
Wijd mijn voeten, dat ze wand’len, waar Uw liefdemacht mij schraagt.
Wijd mijn stem, opdat ik and’ren van Uw goedheid spreken mag;
Wijd mijn have, wijd mijn gave, laat m’ U dienen al den dag.
Wat de wereld ook belove, Heer, Gij zijt mijn grootste schat;
Laat m’ in Uw nabijheid blijven, houdt Gij steeds mijn hand gevat.
Help mij, dat mijn licht moog’ schijnen, ook op and’rer donk’re paân;
Laat m’ in woord en daad belijden, wat Gij hebt voor mij gedaan.
[gemeente staat op en zingt terwijl collecte naar voren wordt gebracht]
[JdH 134]

Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn
kracht en mijn verstand / tot een werktuig in uw hand.

VOORBEDEN / ONZE VADER
ZEGEN
[Nieuw Liedboek 416]

Ga met God en Hij zal met je zijn jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten Ga met God en Hij zal met je zijn.

EEN GEZEGENDE WEEK
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