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      Dominee: Dhr. J.Y. van der Wal, Morra
Organist: Nienke v/d Heide Visser

Intochtslied : Ps. 123 : 1

Psalm 123 : 1
Tot U, die zetelt in de hemel hoog,
hef ik vol hoop mijn oog.
Zoals een knecht let op zijns heren wenken
of hij zijn gunst wil schenken,
zoals het oog der dienstmaagd vol
vertrouwen
rust op de hand der vrouwe,
zo zien wij op tot God, den HEER, tot Hij
ons weer genadig zij.

Stil gebed, Woord van bemoediging &
Groet

We zingen: Ps. 26 : 1, 3 en 5

Psalm 26 : 1
O HEER, op wie ik pleit,
in mijn eenvoudigheid
heb ik geleefd, U toegewend.
Op U is al mijn hopen.
Ik leg mij voor U open,
die mij in hart en nieren kent.

Psalm 26 : 3
Ik was mijn handen rein,
dat ik bij hen mag zijn,
die in een stoet om uw altaar
uw wondren zingend eren,
want ik heb lief, o HERE,
uw hoge woning wonderbaar!

Psalm 26 : 5
Verenigd in uw naam
met allen die tezaam
U dienen met oprecht gemoed,
zal ik uw lof verheffen.
Mijn weg is recht en effen:
ik treed U zingend tegemoet.

Gebed

We lezen: Romeinen 8 : 18-30
18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van
deze tijd in geen verhouding staat tot de
luister die ons in de toekomst zal worden
geopenbaard. 19 De schepping ziet er
reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie
Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is

ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil,
maar door hem die haar daaraan heeft
onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen,
21 omdat ook de schepping zelf zal worden
bevrijd uit de slavernij van de
vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid
en luister die Gods kinderen geschonken
wordt. 22 Wij weten dat de hele schepping
nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.
23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als
voorschot de Geest hebben ontvangen, ook
wij zuchten in onszelf in afwachting van de
openbaring dat we kinderen van God zijn, de
verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In
deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al
zouden zien waarop we hopen, zou het geen
hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij
al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat
nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting
daarvan volharden. 26 De Geest helpt ons in
onze zwakheid; wij weten immers niet wat
we in ons gebed tegen God moeten zeggen,
maar de Geest zelf pleit voor ons met
woordloze zuchten. 27 God, die ons
doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen.
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Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit
voor allen die hem toebehoren. 28 En wij
weten dat voor wie God liefhebben, voor wie
volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles
bijdraagt aan het goede. 29 Wie hij al van
tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van
tevoren toe bestemd om het evenbeeld te
worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene
moest zijn van talloze broeders en zusters.
30 Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij
ook geroepen; en wie hij heeft geroepen,
heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft
vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in
zijn luister.

We zingen: Nieuwe Liedboek 902 : 1, 3 en 4

NLB 902 : 1
Is God de Heer maar voor mij,
wat zou mij tegen zijn?
Ik roep: Ach Here, hoor mij!
En wat mij kwelt wordt klein.
Al heeft zich ook verheven
de macht van hel en dood,
ik heb voor heel mijn leven
in God mijn bondgenoot.

NLB 902 : 3
Zijn Geest wil in mij wonen,
Hij richt mijn wens en wil,
en wat er ook mag komen,

Hij spreekt en maakt mij stil.
Al wat de Heer vanbinnen
geplant heeft, rijpt tot vrucht.
Hij is de Geest, die in mij
en met mij Vader! zucht.

NLB 902 : 4
En als het nacht gaat worden,
een nacht vol schrik en pijn,
dan zucht de Geest in woorden
die onuitzegbaar zijn.
En wat mijn hart wil spreken,
maar wat geen stem meer krijgt,
is taal voor Hem en teken,
als Hij zich overneigt.

Verkondiging .

We zingen: Nieuwe liedboek 675 : 1, 2

NLB 675 : 1
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

NLB 675 : 2
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Gebed

We zingen: Elb. 170 : 1

ELB 170 : 1
Groot is uw trouw o Heer, mijn God en
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Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw,
Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein
Groot is uw trouw o Heer,
groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Geloofsbelijdenis

We zingen: Elb. 170 : 2

ELB 170 : 2
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein
Groot is uw trouw o Heer,
groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

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