Orde van dienst , Boelenslaan, 16 aug 2020, in stal, 10.00 uur
Thema: “Zeg maar ja tegen het Leven... met Christus”
Voor de dienst: Lied 381: 1,2,3 Elb ( Daar ruist langs de wolken...)
Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.
Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in t stof,
en d' engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d'eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Ps. 100: 1,2,3,4
1.Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
2.Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."

3.Treedt statig binnen door de poort,
Hier staat zijn troon,hier woont zijn
Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
4.Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Stil Gebed
Votum en Groet
Gloria: lied 30 Elb
Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natien.
Want zijn goedertierenheid is machtig over ons,
en des Heren trouw is tot in eeuwigheid.
Halleluja (8x)

Verootmoedigingsgebed daarna zingen: Ps. 86: 2
Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.

Heer, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.

Genadeverkondiging zingen: Lied 372 Elb ( Mijn Jezus, mijn Redder...)
https://www.youtube.com/watch?v=mwUsF02rJ9o
Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben brengen U voortdurend eer.
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U..

Wetslezing

daarna zingen : Ps. 25: 2

Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;

leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Filippenzen 1: 12 t/m 26
En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het
Evangelie heeft gediend,zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is
geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil,en dat het merendeel van de broeders in
de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog
overvloediger onbevreesd te durven spreken.Sommigen prediken weliswaar Christus uit
afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid.De eersten verkondigen Christus
wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te
voegen,maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het Evangelie
aangesteld ben.Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het
nu onder een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook
verblijden.Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de
ondersteuning van de Geest van Jezus Christus,overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en
hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid,
zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het
leven is of door de dood.Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij
winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik
verkiezen zal, weet ik niet.Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om
heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste,maar in het vlees te blijven
is noodzakelijker voor u.En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal
blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof,opdat uw roemen in Christus Jezus
overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u.

Zingen: Gez. 455: 1,2,3
Als Hij maar van mij is
en ik ben van Hem,
als ik, tot de dood nabij is,
luister naar zijn trouwe stem,
heb ik niets te lijden,
leef ik in een vroom en stil verblijden.

Als Hij maar van mij is
laat ik alles staan,
wil ik enkel zijn waar Hij is,
volg ik Hem waar Hij zal gaan.
Mij is om het even
heel het lichte, luide, aardse leven.

Waar Hij maar van mij is
is mijn vaderland.
Zie hoe Hij alom nabij is
met de gaven van zijn hand.
Broeders lang verloren
vind ik weer in wie aan Hem behoren.

Tekst: Fil. 1: 21 (NBG’51)”Het leven is mij Christus, het sterven gewin”
Verkondiging
Zingen: Gez. 217: 1,2,4
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.

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.

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

Dankgebed en voorbeden
Geloofsbelijdenis lezen
Slotlied: Lied 413: 1,3,4 Elb
Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men op deez' aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refr.: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Schoon tehuis voor moede pelgrims
komend uit de zandwoestijn,
waar zij rusten van hun werken
bij de springende fontein.
Refr.: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.
Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem,
in die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem.
Refr.: Daar zal...

Zegen
Amen: zingen: Lied 425 NLb
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord.
In Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal.
Door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

Collecte voor hulp aan Libanon en voor de eigen kerk (bij de uitgang)

Dank u wel voor uw aanwezigheid, dank je wel dat je er bij was vanmorgen.
Dank ook ieder die deze dienst mogelijk heeft gemaakt.
Dank God dat wij hier als gemeente zo bij elkaar mochten zijn.
U en jij allemaal een hele goede zondag en een gezegende week toegewenst
En graag tot ziens!
Volgende live kerkdienst DV zondag 6 september, startdienst nieuw kerkelijk seizoen.

