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Voorganger: Ds. A.L. Verduijn
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 92: 1, 2 en 3

‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men den Here prijst,
dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.
2. Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren.
3. Gij hebt mij door uw daden, o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. Gij zult hun hart versterken.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen Psalm 92: 4 en 6

vervolg intochtspsalm

4. Hoe diep zijn uw gedachten! Geen dwaas die dat verstaat:
als onkruid groeit het kwaad; hoe lang zult Gij nog wachten?
Zie toch, aan alle zijden, plant zich het onrecht voort,
het bloeit haast ongestoord, niemand komt tussenbeide
6. Gij zult de eer verhogen van wie vernederd wordt,
uw kracht is uitgestort, uw licht verlicht de ogen.
Mijn ziel zal zich verblijden; daar ligt terneergeveld
al wie zich met geweld vergreep aan Gods bevrijden.
Gebed van verootmoediging en genade verkondiging
Geloofsbelijdenis
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Zingen Lied 412: 1, 2 en 3

‘Wij loven U, o God belijden U als Heer’

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!
2. U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer,
profeten, martelaars vermelden daar uw eer.
Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden,
in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden.
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meêdogen!
3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!
Gebed bij de opening van het Woord
1e schriftlezing 1 koningen 19: 1-9
1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had
gebracht. 2 Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: ‘De goden mogen met
mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’ 3 Elia
werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn
knecht achter 4 en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een
bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn
leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ 5 Hij viel onder de bremstruik in slaap,
maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’ 6 Elia keek op
en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water.
Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. 7 Maar de engel
van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de
reis te zwaar voor je.’ 8 Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt
door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb
kwam, de berg van God. 9 Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’
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2e schriftlezing Lucas 6: 39-49
39 Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden?
Vallen ze dan niet beiden in een kuil? 40 Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas
als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. 41
Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je
eigen oog niet opmerkt? 42 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog
verwijderen,” terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk
uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of
zuster te verwijderen. 43 Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin
brengt een slechte boom goede vruchten voort. 44 Elke boom kun je aan zijn vruchten
kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. 45 en goed
mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens
brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt
de mond van over. 46 Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie niet wat
ik zeg? 47 Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert
en ernaar handelt: 48 hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef
en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water
tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. 49 Wie wel naar
Mijn woorden luistert maar niet doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder
fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een
bouwval overbleef.’
Zingen Lied 944: 1, 2 en 4

‘O Heer, verberg U niet voor mij’

1. O Heer, verberg U niet voor mij,
wanneer ik mij verberg voor U.
Gij weet het, ik ben bang voor U,
ontwijk U en verlang naar U.
O ga niet aan mijn hart voorbij.

2. En wees niet toornig over mij,
wanneer ik U geen liefde bied.
Ik noem U, maar ik ken U niet,
ik buig mij, maar ik ben het niet
en mijn gebed is tegen mij.

4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap,
dat U niet zoekt en U niet vindt.
Geef mij, als een die Gij bemint,
geef, dat ik als uw eigen kind
uw stem mag horen in mijn slaap.
Verkondiging
Zingen Liedbundel 99: 1, 2, 3 en 4

‘Ik zal er zijn’

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige
naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U; wat een kostbaar
geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
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2. Een boog in de wolken als teken van
trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van
verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs
mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Refrein:
‘Ik ben die ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn
bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

4. O naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn
Heer::
Geen dood en geen leven, geen moeite of
pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein:
‘Ik ben die ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Collecte
Dankgebed
Slotlied Liedbundel 81: 1, 2 en 3

‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’

1. Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

2. Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht,
opdat wij uw Naam verhogen,
juichen voor uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader
hem, die onder banden zucht.
leder wilt Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot U vlucht.

3. Wil ons van uw vreugde geven,
Hef ons op tot U omhoog.
Gever van ’t onsterf’lijk leven,
Die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
Onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer door Uw liefde
Eeuwig in Uw vreugde zijn.
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Heenzending en zegen
Respons
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.

‘amen, amen, amen’

