Orde van dienst Boelenslaan, 9 mei 2021, 10.00 uur , slotzondag.
Thema: “Een klein radertje in Gods grote plan”
Voor de dienst : Lied 708 Opw
Kom, zing voor de Heer,
Die eeuwig regeert,
Die nooit veranderen zal.
Onfeilbaar eerlijk,
Onpeilbaar goed;
Zijn Woord houdt eeuwig stand.
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand. (2x)
Refr.: De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'
Alles verandert,
Maar U blijft gelijk;
Uw koninkrijk kent geen eind.
En wat U beloofd hebt,
Dat zult U ook doen;
Uw trouw is voor altijd.
Wij vertrouwen U altijd.
Refr.: De hemel juicht, uw kerk getuigt...
Van generatie tot generatie
nooit liet U ons in de steek.
Gisteren en vandaag steeds dezelfde,
Die was, die is en die komt.
Refr.: De Hemel juicht, uw kerk getuigt...
Mijn God en Vader!
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah!

Woord van Welkom, mededelingen
Intochtslied: Ps. 68: 7
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Heere Heere doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Stil Gebed
Votum en Groet
Verootmoediging
Genadeverkondiging

daarna zingen: Ps. 130: 1,3

Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer.
O, Laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red!
Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

Wetslezing: daarna zingen Lied 185: 1,4 Elb
Leer mij Uw weg, o Heer,leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer,leer mij Uw weg.
Houd mij in evenwicht,dat 'k voor Uw aangezicht,
wandel in 't volle licht,leer mij Uw weg.
Wat ook dit leven brengt,Hij is nabij.
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt,Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,Jezus geeft licht en kracht
ieder, die Hem verwacht;Hij is nabij.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Ex.2: 1 t/m 10 en
Hebr.11: 23 t/m 26
Zingen: Gez. 429: 1,2,3
Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.
Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.
Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.

Verkondiging: ‘een klein radertje in Gods plan’.
Zingen/ luisteren: ‘een toekomst vol hoop’
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Dankgebed en Voorbeden
Collecte aankondigen
Geloofsbelijdenis lezen
Slotlied: Gez. 474: 1,2,3
God roept ons, mensen, tot de daad;
zijn werk wacht, treedt dan aan
en weest gereed om elke weg,
die Hij u wijst, te gaan.
Wij weten dat, wat komen mag,
toch hij slechts wint die waagt,
en wie zich zelve geven wil
door 't donker vlammen draagt.
God roept, en in Hem is de kracht,
die onze zwakheid staalt.
Dit is de vreugd, dat Hij het doel
en onze vaart bepaalt.
Dat Hij ons over grenzen heen
laat zien het groot gezicht
van aller mensen broederschap
in 't ene, godlijk licht.

God roept, en wat de mensen scheidt
dat zij geen scheiding meer;
zijn liefde houdt ons allen saam
en samen met de Heer.
Want wat er in de wereld woed',
toch is het God die wint
en in een elk die Hem behoort
het nieuwe rijk begint.

Zegen,
Amen: Gez. 456: 3

