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      Dominee: Dhr. G. Visser, Wâlterswâld
Organist: Nienke van der Heide-Visser
Mededeling: Voorbereiding Heilig Avondmaal

Lied voor de dienst Psalm 139 : 1, 8 en
14

Psalm 139 : 1
HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Psalm 139 : 8
Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

Psalm 139 : 14
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
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O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Welkom en mededelingen

Beginlied psalm 62 : 1 en 5

Psalm 62 : 1
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Psalm 62 : 5
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.

Stilgebed , Votum en Groet .

Verootmoedigingsgebed .

Leefregel Exodus 20 : 1-17
Toen sprak God deze woorden: 'Ik ben
de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit
de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast
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mij geen andere goden. Maak geen
godenbeelden, geen enkele afbeelding
van iets dat in de hemel hier boven is of
van iets beneden op de aarde of in het
water onder de aarde. Kniel voor zulke
beelden niet neer, vereer ze niet, want ik,
de HEER, uw God, duld geen andere
goden naast mij. Voor de schuld van de
ouders laat ik de kinderen boeten, en ook
het derde geslacht en het vierde,
wanneer ze mij haten; maar als ze mij
liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs
ik hun mijn liefde tot in het duizendste
geslacht. Misbruik de naam van de
HEER, uw God, niet, want wie zijn naam
misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. Houd
de sabbat in ere, het is een heilige dag.
Zes dagen lang kunt u werken en al uw
arbeid verrichten, maar de zevende dag
is een rustdag, die gewijd is aan de
HEER, uw God; dan mag u niet werken.
Dat geldt voor u, voor uw zonen en
dochters, voor uw slaven en slavinnen,
voor uw vee, en ook voor vreemdelingen
die bij u in de stad wonen. Want in zes
dagen heeft de HEER de hemel en de
aarde gemaakt, en de zee met alles wat
er leeft, en op de zevende dag rustte hij.
Daarom heeft de HEER de sabbat
gezegend en heilig verklaard. Toon
eerbied voor uw vader en uw moeder.
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Dan wordt u gezegend met een lang
leven in het land dat de HEER, uw God,
u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg
geen overspel. Steel niet. Leg over een
ander geen vals getuigenis af. Zet uw
zinnen niet op het huis van een ander, en
evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn
slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem
ook maar toebehoort.'

We zingen: Elb 233: 1 en 4

vers 1
Koester nimmer de gedachte,
dat God u verstoten zou.
Groot zijn Gods genadekrachten,
grenzeloos Gods liefd' en trouw.
O mijn hart, vertwijfel niet!
De verzoening is geschied.
Hij toch heeft zijn Zoon gezonden
ter vergeving van uw zonden.

vers 4
Heel het englenheer daarboven,
dat zijn Schepper eeuwig eert
en niet moe wordt God te loven,
juicht als één mens zich bekeert.
Ieder die zijn schuld belijdt,
vindt genade en zaligheid.
God wil al zijn schuld vergeten
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en niet van vergelding weten.

Gebed om de Heiligegeest .

We zingen: Elb 189b : 3 en 4

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.

We lezen: Lucas 3:7-9 en 1Johannes 2:
18-29
Johannes zei tegen de mensen die
massaal uitliepen om zich door hem te
laten dopen: 'Addergebroed, wie heeft
jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor
het komende oordeel? Breng vruchten
voort die een nieuw leven waardig zijn,
en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben
Abraham als vader. Want ik zeg jullie:
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God kan uit deze stenen kinderen van
Abraham verwekken! Ja, de bijl ligt al
aan de wortel van de boom: iedere boom
die geen goede vruchten draagt, wordt
omgehakt en in het vuur geworpen.'

Kinderen, het laatste uur is aangebroken.
U hebt gehoord dat de antichrist zal
komen. Nu al treden er veel antichristen
op, en daardoor weten we dat dit het
laatste uur is. Ze zijn uit ons midden
voortgekomen maar ze hoorden niet bij
ons, want als ze werkelijk bij ons hadden
gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn.
Maar het moest aan het licht komen dat
niemand van hen bij ons hoorde. U
echter bent gezalfd door de Heilige, u
allen weet dat. Ik schrijf u niet omdat u de
waarheid niet zou kennen, maar juist
omdat u die kent en omdat uit de
waarheid nooit een leugen voortkomt.
Bestaat er een grotere leugenaar dan
iemand die ontkent dat Jezus de christus
is? De antichrist is ieder die de Vader en
de Zoon niet erkent. Ieder die de Zoon
niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie
de Zoon erkent, heeft ook de Vader. Wat
uzelf betreft: wat u vanaf het begin hebt
gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft
wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult
u in de Zoon en in de Vader blijven. En
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dit is wat hij ons heeft beloofd: het
eeuwige leven. Dit wilde ik u schrijven
over hen die proberen u te misleiden.
Wat uzelf betreft: de zalving die u van
hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt
geen leraar nodig. Zijn zalving leert u
alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf
daarom in hem, zoals zijn zalving u
geleerd heeft. Blijf dus in hem, kinderen.
Dan kunnen we vol vertrouwen zijn
wanneer hij verschijnt en hoeven we ons
niet te schamen bij zijn komst. U weet dat
hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel
inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit
God geboren is.

Voorbereiding Heilig Avondmaal

We zingen: Gezang 288 : 1 en 7

Gezang 288 : 1
Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn kreatuur.
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Gezang 288 : 7
Dan zijn wij aangezeten
in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten
het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens
ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens
drinken wij daar met God.

Preek
.

We zingen: Gezang 409 : 1, 2 en 4

Gezang 409 : 1
Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

Gezang 409 : 2
God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
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met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

Gezang 409 : 4
Daarom dan niet versagen,
maar moedig verder gaan!
De Heer doet redding dagen,
Hij trok uw lot zich aan.
Wie lijdt, - God zal het merken,
't is alles Hem bekend;
Hij zal zijn kindren sterken
met woord en sakrament.

Danken , voorbede en bidden .

Collecte
Eerste collecte: Fryske Fankansjewike
Roosevelthuis
Tweede collecte: Kerk
Uitgangscollecte: Kerk

Slotlied Psalm 84 : 1 en 6

Psalm 84 : 1
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
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Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Psalm 84 : 6
Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen
HEER, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

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