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      Dominee: Ds. G.J. Otter
Mededeling: Laatste zomeravonddienst !

Welkomstwoord

We zingen: NLB 100: 1 en 3

NLB 100 : 1
Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

NLB 100 : 3
Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

Stilgebed, Votum en Groet

We zingen: Nlb 92 : 1, 2 en 7

NLB 92 : 1
Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst
zijn naam is eerbied waardig

Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.

NLB 92 : 2
Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote naam des Heren.

NLB 92 : 7
Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in zijn hand zijn.

Geloofsbelijdenis  .

We zingen: Elb 343: 1, 2 en 3

ELB 343 : 1
Heer, onze God,
hoe heerlijk is uw Naam,
die U ons noemt
door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde
spreken wijd en zijd,
tonen het wonder
van uw heerlijkheid.

ELB 343 : 2
Heer, onze God,
die aard' en hemel schiep,
zeeën en land
met macht te voorschijn riep,
wat zijn wij, mensen,
dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid
en luister schenkt?

ELB 343 : 3
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U komt ons, Heer,
in Christus tegemoet.
U geeft ons Heer,
verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen,
in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil
in eeuwigheid!

Gebed

We lezen: Ps.100 NBV
1 Een psalm voor het dankoffer. Juich de
HEER toe, heel de aarde, 2 dien de HEER
met vreugde, kom tot hem met jubelzang. 3
Erken het: de HEER is God, hij heeft ons
gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn
wij, de kudde die hij weidt. 4 Kom zijn
poorten binnen met een loflied, hef in zijn
voorhoven een lofzang aan, breng hem
hulde, prijs zijn naam: 5 de HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van
geslacht op geslacht.

We zingen: Ps.100:2 en 4

NLB 100 : 2
Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'

NLB 100 : 4
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Preek .

We zingen: Nlb 95: 2 en 3

NLB 95 : 2
Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,
de goden zijn Hem onderdaan;
de hoge bergen houdt Hij staande.
Het hart der aarde is in zijn hand.
Hij riep de zee, Hij schiep het land.
Hij is het, die de weg ons baande.

NLB 95 : 3
Kom, werpen wij ons voor de Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Dankgebed en voorbede

We zingen: Elb 150 : 1 en 2

ELB 150 : 1
Ruis, o Godsstroom der genade
in gemeent' en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o heil'ge Geest, terneder
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.

ELB 150 : 2
Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!
Van uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen opwaarts tilt,
brengt uw ruisen, die 't verlangen
als een heilig lied doortrilt.

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

Collecte
Eerste collecte: Artsen zonder Grenzen
(collectenr. 22083)
Uitgangscollecte: Bij de uitgang of via QR-
code
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