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      Dominee: Dhr. G. Visser, Wâlterswâld
Organist: Jelte Cuperus
Mededeling: Koffie voor de dienst !

Lied voor de dienst ELB 189b: 2, 3 en 4

2. Niet de arbeid, die ik lijd,
niet mijn ijver en mjn strijd,
niet mijn have en mijn goed
komt uw wensen tegemoet;
ook mijn tranen en verdriet
zijn voor niets, redt Gij mij niet.

3. Ja, Gij zijt het die mij redt,
van uw eigen strenge wet,
van mijn eigen dwaze schuld
die Gij delgt in uw geduld;
God, die al mijn kwaad verdroeg,
Uw genade is genoeg.

4. Wat ik in mijn handen houd
is uw kruis tot mijn behoud.
Gij die naakten overkleedt,
die tot redding zijt gereed,
die melaatsen rein doet zijn,
kleed mij, redt mij, maak mij rein.

Welkom en mededelingen 

Begin lied Psalm 66: 1 en 3

Psalm 66 : 1
Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d'aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

Psalm 66 : 3
Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wanklen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

3. Stil Gebed, bemoediging en groet .

Verootmoediging   ELB 241: 1 en 2

vers 1
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer,
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

vers 2
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur.
Een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
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Leefregel 1 Petrus 3: 15 – 17
erken Christus als Heer en eer hem met heel
uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop
die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds
bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan
vooral zachtmoedig en met respect, houd uw
geweten zuiver; dan zullen de mensen die
zich honend over uw goede, christelijke
levenswandel uitlaten, zich schamen over
hun laster. Het is beter te lijden, indien God
dat wil, omdat men goed doet dan omdat
men kwaad doet.

We zingen: ELB 241: 3

vers 3
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt.
Niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Gebed om de Heilige Geest .

We zingen: Gezang 182: 1 en 6

Gezang 182 : 1

Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Gezang 182 : 6
Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

We lezen: 1 Petrus 2: 11 - 19
Geliefde broeders en zusters, u bent als
vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag
u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige
verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.
Leid te midden van de ongelovigen een goed
leven, opdat zij die u nu voor misdadigers
uitmaken, door uw goede daden tot inzicht
komen en God eer bewijzen op de dag
waarop hij komt rechtspreken. Erken omwille
van de Heer het gezag van de bestuurders
die door de mensen zijn aangesteld: van de

keizer, de hoogste autoriteit, en van de
gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om
misdadigers te straffen en om te belonen wie
het goede doen. God wil namelijk dat u door
het goede te doen onwetende dwazen de
mond snoert. Leef als vrije mensen, en
verschuil u niet achter uw vrijheid om u te
misdragen, maar handel als dienaren van
God. Houd iedereen in ere, heb uw broeders
en zusters lief, heb ontzag voor God en
eerbiedig de keizer. Slaven, erken het gezag
van uw meesters en heb ontzag voor hen,
niet alleen voor de goede en rechtvaardige,
maar ook voor de onrechtvaardige. Het is
een blijk van genade als iemand, doordat zijn
aandacht op God gericht is, in staat is
onverdiend leed te verdragen.

We zingen: Gezang 230: 4 en 5

Gezang 230 : 4
Zou ik, Heer, uw kelk niet drinken,
nu ik zo uw glorie zie?
Zou mij ooit de moed ontzinken,
nu ik uw victorie zie?
Koning, ik wil U vertrouwen,
nood noch dood kan mij benauwen,
slechts voor U, Heer hooggeloofd,
buig ik mij, buig ik het hoofd.
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Gezang 230 : 5
Doe uw Geest ook in mij werken,
schenk mij uw genade nu,
opdat eindlijk ook de sterke
vijand in mij buigt voor U.
Hef uw scepter, Heer der heren,
overal moet Gij regeren,
geef uw heerlijk rijk ruim baan,
maak ook mij uw onderdaan.

Preek
.

Zingen na de preek Gezang 473: 1, 2, 3, 4
en 5

Gezang 473 : 1
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Gezang 473 : 2
Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Gezang 473 : 3
Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.

Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Gezang 473 : 4
Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

Gezang 473 : 5
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heilge Geest er woon'.

Collecte
Eerste collecte: Voedselbank Dantumadiel
Tweede collecte: Kerk
Uitgangscollecte: Kerk

Jeugd en leiding komen binnen…
Woorden van afscheid
Zegen lied

15. Danken, Gebed en Voorbede, deels
m.m.v. Jason .

Slotlied ELB 166: 1, 3 en 4

vers 1
Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot
in uw handen,
laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in
ons branden -
stralende zon,
van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw handen!

vers 3
Heer, houd ons vast als wij toch uw
geboden vergeten
en van vergeving en vrede niet meer
willen weten;
kom dan met vuur -
uw liefde, louter en puur,
kent lengte, hoogte noch breedte.

vers 4
Vader, U loven wij - draag ons door
schade en schande,
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog
blijven branden;
Christus, ons licht,
op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen!

Zegen
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
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amen, God, uw naam ter eer!
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