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Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 122 : 3 (staande)   

 Dat vreed’, en aangename rust,
 En milde zegen u verblij’;
 Dat welvaart in uw vesting zij,
 In uw paleizen vreugd’ en lust.
 Om vriend en broed’ren spreek ik nu:
 “De vrede zij en blijv’ in u;
 Nooit moet haar nijd of twist verkloeken;
 Om ‘s HEEREN huis, in u gebouwd,
 Waar onze God Zijn woning houdt,
 Zal ik het goede voor u zoeken.”

Stilgebed
 

Votum en groet

  
Woord van dank

Samenzang: Weerklank lied 326 : 1 en 6

 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
 wil mij vergeven wat ik U misdeed;
 verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
 maar troost mij met uw woord: het is volbracht.



 U wil ik danken, grote Levensvorst;
 Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
 Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
 in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Geloofsbelijdenis

Samenzang: Psalm 84 : 3 en 6 

 Welzalig hij, die al zijn kracht
 En hulp alleen van U verwacht,
 Die kiest de welgebaande wegen;
 Steekt hen de hete middagzon
 In ‘t moerbeidal, Gij zijt hun bron,
 En stort op hen een milden regen,
 Een regen, die hen overdekt,
 Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

 Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
 Is t’ allen tijd een zon en schild;
 Hij zal genaad’ en ere geven;
 Hij zal hun ‘t goede niet in nood
 Onthouden, zelfs niet in de dood,
 Die in oprechtheid voor Hem leven.
 Welzalig, HEER, die op U bouwt,
 En zich geheel aan U vertrouwt.

Gebed om de Heilige Geest



Schriftlezing: Filippenzen 1 : 1-11

1. Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen 
in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen: 2. genade 
[zij] u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. 3. Ik dank 
mijn God, telkens wanneer ik aan u denk 4. - in elk gebed van mij voor u allen 
bid ik altijd met blijdschap - 5. Vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, 
van de eerste dag af tot nu toe. 6. Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed 
werk begonnen is, [dat] voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. 7. Het is 
immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in [mijn] 
hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in 
de verdediging en bevestiging van het Evangelie. 8. Want God is mijn Getuige 
hoe vurig ik naar u allen verlang, met [de] innige gevoelens van Jezus Christus. 
9. En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle 
fijngevoeligheid, 10. opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht 
bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, 11 vervuld met 
vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en 
lof van God.

Samenzang: Psalm 138 : 2 en 4

 Door al Uw deugden aangespoord,
 Hebt Gij Uw woord En trouw verheven.
 Gij hebt mijn ziel, op haar gebed, 
 Verhoord, gered, haar kracht gegeven.

 De HEER is zo getrouw, als sterk;
 Hij zal Zijn werk, voor mij volen - den,
 Verlaat niet wat Uw hand begon,
 O Levensbron, wil bijstand zenden.

Woordverkondiging:



Samenzang:  Weerklank lied 432 : 1 en 2 

 Groot is uw trouw, o Heer,
 mijn God en 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.

 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

Dankgebed en voorbede

Collecte



Slotzang: Weerklank lied 452: 2 en 5 (staande)   

 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
 heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug’len geheven.
 Hij die u leidt,
 zodat uw hart zich verblijdt,
 Hij heeft zijn woord u gegeven.

 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
 christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
 Hart wees gerust,
 Hij is uw licht en uw lust.
 Alles wat ademt zegt: Amen.

Zegen

Toespraak

Uitleidend orgelspel




