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Welkom

Gebed

Op Toonhoogte 302
1 De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor u.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.
2 Heer, vol geduld toont u ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein:
3 En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein (2x)
Verheerlijk zijn heilige naam. (2x)

Op Toonhoogte 553
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.

Stil gebed, votum en groet
Psalm 40: 3 en 4 (berijming 2021)
3 Een offer of geschenk maakt U niet blij.
Wat U graag wilt dringt tot mij door.
Aan uw bevel geef ik gehoor:
hier ben ik, HEER, uw boek gaat over mij.
Uw wil voor heel mijn leven
staat daarin opgeschreven.
Wat is het goed, mijn God,
dat ik U elke dag
van harte dienen mag.
Ik koester uw gebod.
4. Bezield geef ik de blijde boodschap door:
ik zwijg niet over wie U bent.
Uw goedheid, HEER, is ongekend.
Ik houd het volk uw trouw en liefde voor.
U toont uw medeleven.
U wilt bescherming geven.
Open uw hart voor mij.
Omring mij telkens weer
met uw ontferming, HEER.
Sta mij met liefde bij.
Gods wil voor ons leven
Psalm 23: 1, 2 en 5
1 The Lord’s my Shepherd, I’ll not want:
He makes me down to lie
in pastures green; He leadeth me
the quiet waters by.
2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.
5 Goodness and mercy all my life
shall surely follow me.
And in God’s house for evermore
my dwelling-place shall be.
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De kinderen gaan naar de bijbelklas
Bijbellezing
Matteüs 9:35 – 10:4 (NBV21)
Uitzending van de twaalf leerlingen
935Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij
gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas
iedere ziekte en elke kwaal. 36Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat
ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder
herder. 37Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is
groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38Vraag dus de
eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om
de oogst binnen te halen.’
101Daarop riep Hij zijn twaalf leerlingen bij zich en Hij
gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven
en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.
2Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer
Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn
broer Johannes, 3Filippus en Bartolomeüs, Tomas en
de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs,
en Taddeüs, 4Simon Kananeüs en ten slotte Judas
Iskariot, die Hem zou uitleveren.
Gezang 330: 3
3 Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid!
Preek
Op Toonhoogte 282
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.
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Aanstelling taakveldleiders
Lezing formulier
Vragen aan Hanneke van Dijk en Bianca van Veen
Zegen en woord tot de gemeente
Psalm 134: 3 (berijming 1773)
3.Dat 's HEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer.
Looft, looft dan aller HEREN HEER!
Mededelingen
Dankzegging en voorbeden
Collecteaankondiging;
1. Groot Nieuwsradio
2. Emeritikas

De kinderen komen terug.
Gezang 456: 1 en 2
1 Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
2 Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
Zegen
Gezang 456: 3
3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
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