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Afkondigingen door ouderling
Introïtus
Declamatie: Psalm 122:1 (OB)
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst
Efeze 4:1-6
1. Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op
tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, 2.in
alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te
verdragen, 3. en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren
door de band van de vrede: 4. één lichaam en één Geest, zoals u ook
geroepen bent tot één hoop van uw roeping, 5. één Heere, één geloof, één
doop, 6. één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u
allen is.
Samenzang

Declamatie: Gezang 112:1 en 2 (Bundel ’38); Eén Naam is onze hope…

1 Een naam is onze hope,
een grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in ene dope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

2 Vergaard uit alle streken
in heel de wereld een,
werd dit haar zalig teken,
dat allen is gemeen.
Een bede vouwt de handen,
een zegen breekt het brood,
een vuurbaak staat te branden
in 't duister van de dood.

Geloof

Nicea en HC Zondag 21

Samenzang

Declamatie: Psalm 48:6 (OB)

Gebed

Opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing

OT

Psalm 122

NT

Efeze 2:1-10

Samenzang

Declamatie: Gezang 328:1 (LvK); Here Jezus, om Uw woord

Preek
Samenzang

Declamatie: Weerklank 386: 1, 2, 3 en 4; Uit heel de wereld

1 Uit heel de wereld, alle oorden,
uit heel het menselijk geslacht
tot eeuwig leven uitverkoren
wordt een gemeente saamgebracht
door Jezus Zelf, één Heil’ge kerk,
de vrucht van zijn verlossingswerk.

3 Zijn kerk is er van alle tijden,
een kerk die rijk is geschakeerd,
die hier op aarde nog moet strijden,
maar in de hemel triomfeert,
een kerk waarvan ik bovenal
een levend lidmaat blijven zal.

2 De Herder brengt zijn schapen samen,
vergadert door zijn Geest en Woord
één kudde, dragende zijn namen,
die Hem voor eeuwig toebehoort,
één kerk die zo onmeetbaar rijk
op weg is naar zijn Koninkrijk.

4 De leden zijn heel hecht verbonden,
aan Christus hebben allen deel.
Tot dienen zijn zij afgezonderd
met schatten groot en gaven veel.
Zij staan altijd voor and’ren klaar,
met vreugde dienen zij elkaar.

Gebed

Dankzegging en voorbede; Luthers avondgebed

Samenzang

Declamatie: Psalm 89:8 (OB)

Zegen

