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      Dominee: Ds. G.J. Otter
Organist: Jelte Cuperus

We zingen: ELB 376: 1 en 2

1.Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

2.Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Welkomstwoord

We zingen: NLB 97:1 en 6

1.Groot koning is de Heer.

Volken bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde
nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd
zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht
heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.

6.Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer
stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt,
wees in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

Stil gebed, Votum en groet

We zingen: NLB 65:1 en 2

1.De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.

Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

2.Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

Geloofsbelijdenis

We zingen: ELB 244b: 1 en 2

1.Een vaste burcht is onze God
een toevlucht en een toren
Zijn macht bevrijdt van 't bange lot
dat ons nu is beschoren
De vijand rukt vast aan
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met opgestoken vaan
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog
nooit zag men zijns gelijke

2. Met onze macht is 't niets gedaan
wij zijn alras verloren
Maar d'een'ge , die ons bij kan staan
God heeft Hem ons verkoren
Vraagt gij zijn Naam, zo weet,
dat Hij de Christus heet.
Der legerscharen Heer
is onze tegenweer
Hem blijft in 't einde de zege.

Gebed

We lezen: 2 Kon.6: 8 - 23

We zingen: NLB 67: 1 en 2

1.God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend',
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2.De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde,
die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Preek .

We zingen: ELB 357: 3,4 en 5

3.Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.

4.Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht,
opdat wij uw Naam verhogen,
juichend voor uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht.

Ieder wilt Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot U vlucht.

5.Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van onsterf'lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn.

Dankgebed en voorbede

We zingen: NLB 943:1,3,4 en 6

1.God gaat zijn ongekende gang
vol donkere majesteit;
die in de zee zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt.

3.Geliefden Gods, schep nieuwe moed,
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen, overvloed
van zegen die geneest.

4.Zou gij verstaan, waar Hij u leidt?
Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
verhult zijn mild gelaat.
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6.Hoe blind vanuit zichzelve is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eindelijk eeuwig licht.

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

Collecte
Uitgangscollecte: Collecte Kerk in Actie
Zending Columbia
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