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Welkom
Op Toonhoogte 155 (Combo)
Zie ik sterren aan de hemel staan,
aan de donkerblauwe lucht de maan,
is het of de nacht mij noemt de naam
van een machtig God.
Zie ik 's morgens weer de zon opgaan,
in het veld de bloemen opengaan,
is het of de dag mij noemt de naam
van een machtig God.
Deze God die aard' en hemel schiep
is dezelfde God die mij eens riep
uit het duister tot zijn heerlijk licht,
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en
die zijn liefde voor mij openbaart,
mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart,
elke dag mij in zijn hand bewaart:
Hoe groot is God voor mij.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 96: 1, 2 en 3 (Samen zeggen)
1 Zingt voor den HEER op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
2 God gaat de goden ver te boven,
die ijdle waan die heidnen loven.
Hij heeft de hemelen gesticht,
van luister is zijn aanschijn licht.
Zijn kracht vervult de heilge hoven.
3 Geeft aan den HEER, alle geslachten,
geeft aan den HERE lof en krachten.
Gij volken, roemt zijn grote naam,
komt in zijn heiligdom tezaam,
looft Hem, den Heer der hemelmachten.
Gebed
Gods wil voor ons leven
Op Toonhoogte 553 (Combo)
1 Vertel het aan de mensen
wie liefde heeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen
wie vrede geeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen,
dat Jezus leeft;
vertel het aan de mensen.
2 Want iedereen moet weten
wie liefde heeft: Jezus!
Want iedereen moet weten
wie vrede geeft: Jezus!
Want iedereen moet weten,
dat Jezus leeft.
Iedereen moet weten.
De kinderen gaan naar de bijbelklas
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Bijbellezing: Filippenzen 1: 12-19 (NBV)
Gevangen omwille van Christus Jezus
12
U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is
overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie
wordt verspreid. 13Het is iedereen in het Romeinse
hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat
ik gevangenzit omwille van Christus. 14Bovendien
durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door
mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben
gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te
verkondigen. 15Sommigen doen het weliswaar uit
afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen
Christus met goede bedoelingen. 16Zij doen het uit
liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te
verdedigen. 17Maar de eersten verkondigen Christus
uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, om mijn
gevangenschap te verzwaren.
18
Maar wat doet het er eigenlijk toe! Wat telt is dat
Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of
oprechte motieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt
me. En mijn vreugde is blijvend, 19omdat ik weet dat dit
alles door uw gebed en de hulp van de Geest van
Jezus Christus tot mijn redding leidt.
Preek
Op Toonhoogte 190 (Combo)
1. Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
2. 'k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
een'ge Zoon van God
die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde,
leeft nu onder ons:
één met God de Vader
en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is
van uw wederkomst;
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
3. Heer U bent mijn kracht,
de Rots waarop ik bouw.
Heer U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven
zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig,
want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.
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4. Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samenbracht;
en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.
De kinderen komen terug
Mededelingen
Gebed
Collecte-aankondiging:
1. Emeritikas
2. Kerk

Psalm 98: 1 en 4 (Samen zingen)
1 Zingt een nieuw lied voor God den HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
4 Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
Zegen
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