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      Dominee: Ds. G. Timmer, Burdaard

Lied voor de dienst Psalm 84: 1 en 2

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.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2.Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Binnenkomst kerkenraad en
voorganger

Intochtslied : Lied 280: 1, 2, 3 en 4

1.De vreugde voert ons naar dit huis
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waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2.Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3.Dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4.Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

Stil gebed, bemoediging en groet

We zingen: Lied 280: 5, 6 en 7

5.Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6.Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
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het brood, dat Gij ons breekt.

7.Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Apostolische Geloofsbelijdenis

We zingen: Psalm 84: 3

3.Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Gebed

We lezen uit de Bijbel : Lukas 12: 49-53
en 2 Timotheüs 3: 1-15
49 Ik ben gekomen om op aarde een
vuur te ontsteken, en wat zou ik graag
willen dat het al brandde! 50 Ik moet een
doop ondergaan, en ik word hevig
gekweld zolang die niet volbracht is. 51
Denken jullie dat ik gekomen ben om
vrede te brengen op aarde? Geenszins,
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zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid
brengen. 52 Vanaf heden zullen vijf in
één huis verdeeld zijn: drie tegen twee
en twee tegen drie. 53 De vader zal
tegenover zijn zoon staan en de zoon
tegenover zijn vader, de moeder
tegenover haar dochter en de dochter
tegenover haar moeder, de
schoonmoeder tegenover haar
schoondochter en de schoondochter
tegenover haar schoonmoeder.'

1 Weet dat de laatste dagen zwaar zullen
zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn,
geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant.
Ze zullen God lasteren, geen ontzag
tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn
en niets heilig achten. 3 Ze zullen
harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek,
onbeheerst en wreed. Ze zullen het
goede haten 4 en onbetrouwbaar,
roekeloos en verblind zijn. Het genot
zullen ze meer liefhebben dan God, 5 ze
zullen de schijn van vroomheid
ophouden, maar de kracht ervan
miskennen. Keer je af van zulke mensen.
6 Sommigen van hen dringen zich op
aan hele families en krijgen dan vrouwen
in hun macht die met zonde beladen zijn
en door allerlei begeerten worden
gedreven, 7 die almaar willen leren maar
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nooit in staat zullen zijn de waarheid te
kennen. 8 Zoals Jannes en Jambres zich
tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten
deze dwaalleraren zich tegen de
waarheid. Het zijn mensen met een zieke
geest en een onbetrouwbaar geloof. 9
Maar ze zullen niet veel bereiken, want
iedereen zal hun dwaasheid snel
doorzien, zoals ook met Jannes en
Jambres gebeurde. 10 Jij daarentegen
bent mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn
levenswijze, streven, geloof, geduld,
liefde, volharding, 11 en je hebt hetzelfde
lijden en dezelfde vervolgingen
ondergaan die mij in Antiochië, Ikonium
en Lystra hebben getroffen. Ik heb ze
allemaal doorstaan, de Heer heeft mij
steeds weer gered. 12 Allen die vroom
en in eenheid met Christus Jezus willen
leven, zullen worden vervolgd. 13
Slechte mensen en oplichters zullen van
kwaad tot erger vervallen; het zijn
bedriegers die zelf bedrogen worden. 14
Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt
en met overtuiging hebt aangenomen. Je
weet wie je leraren waren 15 en bent van
kindsbeen af vertrouwd met de heilige
geschriften die je wijsheid kunnen geven,
zodat je wordt gered door het geloof in
Christus Jezus.
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We zingen: Lied 968: 1, 3 en 5

1.De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

3.Al heeft men haar geteisterd,
al wordt zij onderdrukt,
door dwalingen verbijsterd,
door strijd uiteengerukt,
de stem der martelaren
roept uit: O Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren,
de morgen vol gezang.

5.Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

Verkondiging .
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Muzikaal moment .

We zingen: Lied 743: 1, 2, 3 en 4

1.Wij offerden aan goden
ons leven en ons bloed,
wij ademden ten dode,
toen kwam ons tegemoet
de bode van het woord
en heeft met ons gebeden
en bracht ons in de vrede:
dank God voor Willibrord!

2.Wij zongen met zijn allen
uw lof als uit één mond,
wij zijn uiteengevallen,
o, maak ons weer gezond,
van harte eensgezind:
één lichaam, één verlangen,
om adem te ontvangen,
die in ons bidt en zingt!

3.Weer teisteren de machten
van duisternis en haat
uw aarde en wij wachten
weer op de dageraad.
O God, roep ons opnieuw!
O God, blijf ons bewaren
in onze aardse jaren,
in onze vreemde eeuw.
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4.Wij blijven op U hopen,
uw toekomst, uw advent!
Breek onze kerken open,
zodat men U herkent
ter wille van het woord,
uw naam die wij belijden,
als in de eerste tijden,
de dag van Willibrord.

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Psalm 84: 6

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!

Collecte
Uitgangscollecte: Collecte Kerk in Actie
Zambia
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