Zondag 18-08-2019
Ds. J. van der Kolk
Introïtus: Psalm 84: vers 1 en 2
Stil gebed,
Bemoediging en Groet.
Inleiding op de dienst.
Jeugdlied: Weerklank 594
Verootmoedigingsgebed
zingend voortgezet met
Zingen: Psalm 61: vers 3 en 5
Gebed om Gods Geest bij de
opening van de Schriften
Profetenlezing: Jesaja 40: 6 t/m 8
Apostellezing: 1 Petrus 1: 22 t/m 25
Zingen: Lied 315: vers1 en 3
Evang.lezing: Mattheus 6: 25 t/m 34
Zingen: Lied 978: vers 1, 3 en 4
Verkondiging uit Mattheus 6
Thema: Over zorgen en ontzorgen
Meditatief orgelspel.
Zingen: Lied 910: vers 2 en 3
Dankgebed, voorbeden,
Onze Vader.
Zingen: Lied 823: vers 1,2,4 en5
Zegen ….
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Weerklank : Lied 594
1:
Ken je Gods gebod:
woorden één tot tien?
God laat zo zijn wil voor heel
ons leven zien.
Al die woorden zijn er ook
voor jou en mij;
leven zoals God wil,
dat maakt je vrij.
Eén: dat is de Heer, niemand is als
God
in zijn Vaderhand ligt heel ons
levenslot.
Twee: maak dus geen beelden,
Hij is altijd méér.
Dien geen and’re goden
dan God de Heer.
Drie: dat is de Naam van de hoge
God
Hij vraagt ook aan jou,
dat jij niet met Hem spot.
Vier: dat is de rustdag,
dag van onze Heer.
Elke week een feestdag,
vandaag ook weer!

Vijf: een woord van God:
blijf je ouders trouw,
denk aan wat ze deden in
hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten,
dat brengt veel verdriet.
Schelden, slaan en schoppen,
dat helpt je niet.
Zeven: ook Gods woord, ja,
probeer het maar:
dwars door dik en dun toch
trouw zijn aan elkaar.
Acht: je mag niet stelen,
wat van and’ren is;
als je toch iets meepikt,
dan gaat het mis.
Negen: spreek geen kwaad en
maak niemand zwart;
zeg alleen de waarheid,
houd een zuiver hart.
Tien: wees niet jaloers op
wat een ander heeft.
Je wordt zielsgelukkig,
als jij zo leeft.

Middagdienst
Ds. J.F. Schuitemaker (Elburg)
Zingen: Psalm 95: vers 1, 2 en 3
Stil gebed- Votum en groet
Zingen: Psalm 8: vers 1,2,3 en 4
Gebed bij de opening
van het Woord
Schriftlezing: Genesis 39
Zingen: Lied 166 b: vers 1,2,3 en 5
Preek
Zingen: Lied 904: vers1,2,3 en 5
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 968: vers 1, 2 en 5
Voorbeden
Inzameling
Zingen: Lied 903: vers 1, 2 en 6
Zegen

Hartelijke groet van ons team

