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      Thema: "Verliezen en winnen"
Dominee: Ds. G. Timmer, Burdaard

Lied voor de dienst Elb 223: 1, 2 en 5

1.Ga niet alleen door 't leven,
die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven,
ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen,
daar is zoveel geween
en zoveel leed te dragen.
Ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen.
Ga niet alleen!

2.Ga niet alleen; uw Koning
wil komen in uw hart.
Ach, geef het Hem ter woning,
hoe stilt Hij dan uw smart!
Wie kan er tranen drogen
als Jezus? Immers geen!
Richt dan de treurende ogen
naar Jezus heen!
Richt dan de treurende ogen
naar Jezus heen!

5.En dan, als 't leed der aarde
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voor immer is gedaan;
als in des hemels gaarde
uw blijde voeten staan,
dan ziet g'in 't zalig Eden
slechts zaal'gen om u heen;
dan prijst g'in eeuwigheden
uw Heer alleen!
Dan prijst g'in eeuwigheden
uw Heer alleen!

Binnenkomst kerkenraad en
voorganger

We zingen: NLB 837: 1 en 2

1.Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd
???
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

2.Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door -
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.
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Stil gebed, bemoediging en groet

Deze zondag .....

We zingen: NLB 837: 3 en 4

3.Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand ???
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

4.Koning, uw rijk is zo nabij -
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Gebed

We lezen uit de bijbel: Romeinen 8:
18-39
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
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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
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zeggen. 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. 31 Wat moeten wij hier
verder over zeggen? Als God voor ons is,
wie kan dan tegen ons zijn? 32 Zal hij,
die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard,
maar hem omwille van ons allen heeft
prijsgegeven, ons met hem niet alles
schenken? 33 Wie zal Gods
uitverkorenen aanklagen? God zelf
spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen
veroordelen? Christus Jezus, die
gestorven is, meer nog, die is opgewekt
en aan de rechterhand van God zit, pleit
voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van
de liefde van Christus? Tegenspoed,
ellende of vervolging, honger of
armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er
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staat geschreven: 'Om u worden wij dag
na dag gedood en afgevoerd als schapen
voor de slacht.' 37 Maar wij zegevieren in
dit alles glansrijk dankzij hem die ons
heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd
dat dood noch leven, engelen noch
machten noch krachten, heden noch
toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat
er ook maar in de schepping is, ons zal
kunnen scheiden van de liefde van God,
die hij ons gegeven heeft in Christus
Jezus, onze Heer.

We zingen: NLB 899: 1 en 3

1.Wat mijn God wil, geschiede altijd,
zijn wil is steeds de beste.
Hij is altijd tot hulp bereid,
Hij blijft mijn sterke veste.
Hij helpt uit nood, de trouwe God,
Hij troost mij bovenmate.
Wie God vertrouwt, vast op Hem bouwt,
die zal Hij nooit verlaten.

3.Wanneer ik zondaar sterven moet,
en heengaan uit dit leven,
vertrouw ik Hem, Hij maakt het goed,
ik kan het overgeven.
Ja ik beveel mij Hem geheel
die met mij is begonnen.
Die mij geleidt door dood en strijd,
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Hij heeft al overwonnen.

Verkondiging “Verliezen en winnen”

Muzikaal moment .

We zingen: NLB 641: 1, 2, 3 en 4

1.Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.

2.Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw,
dit is al waar ik op bouw.

3.Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij te na komt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw,
dit is al waar ik op bouw.

4.Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
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Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
'Gij zijt al waar ik op bouw!'

Geloofsbelijdenis van Nicea

We zingen: NLB 146: 1 en 3

1.Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.

3.Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Dankgebed en voorbeden

We zingen: ELB 125: 1,2 en 3 + refrein

1.Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,
die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft,
die al het aards gebeuren vast in handen
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heeft.

Refrein
Hem zij de glorie, want Hij die overwon
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

2.Verdreven is de schaduw van de nacht,
en wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is
volbracht.

Refrein
Hem zij de glorie, want Hij die overwon
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

3.Hij doet ons dankbaar schouwen in het
licht,
dat uitstraalt van het kruis.
Dat eens voor ons werd opgericht;
en voor ons oog verrijst een heerlijk
vergezicht.

Refrein
Hem zij de glorie, want Hij die overwon
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
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dat de schuld der wereld op zich nam.

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

Collecte
Uitgangscollecte: Collecte Kerk in Actie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://www.tcpdf.org

