16 januari 2022 Boelenslaan
Leven onder een open hemel. Gen 28:17 en Joh. 1:52
Zingen voor de dienst: Gz 291 Nooit kan het geloof teveel verwachten
Mededelingen
Intochtslied Ps 84: 1,3 Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer
stil gebed, votum, groet: klein gloria
Gods aanwijzingen voor ons leven
Luisterlied: Mijn herder
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing Genesis 28:10-17 HSV
10 Jakob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran.
11 Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van
de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van, en legde zich op die plaats te
slapen.
12 Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte,
en zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag.
13 En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de HEERE, de God van uw
vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht
geven.
14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het
westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten
van de aardbodem gezegend worden.
15 En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u
terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u
gesproken heb!
16 Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: De HEERE is werkelijk op deze plaats, en ik
heb het niet geweten.
17 Daarom was hij bevreesd en zei hij: Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niets anders
dan het huis van God en de poort van de hemel.
Zingen: Ps 105:2 Vraagt naar des Heren grote daden
Schriftlezing 2: Johannes 1:44-51 HSV Filippus en Nathanaël
44 De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond Filippus en zei tegen hem:
Volg Mij.
45 Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus.
46 Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in
de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth.
47 En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem:
Kom en zie.
48 Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: Zie, werkelijk een Israëliet in
wie geen bedrog is.

49 Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem:
Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u.
50 Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de
Koning van Israël.
51 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de
vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze.
52 En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel
geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.

Zingen Ps 105: 3
Verkondiging: “Leven onder een open hemel”
Zingen: EL 409:1,3 Ik zie een poort wijd open staan
Dankgebed en voorbeden
Geloofsbelijdenis
Slotzang: luisterlied medley Psalm 146
Zegen – Gz 456:3
Inzameling der gaven

