Liturgie avonddienst, Woord van Bemoediging;
Woensdag 22 juli 2020; 19.30 uur
Dorpskerk Vreeswijk (Nieuwegein)
Welkom door ouderling van dienst
Samenzang: Psalm 68: 10 en 17 (OB)
10. Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

17. Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom,
Uit Uw verheven heiligdom,
Aanbidd'lijk Opperwezen!
't Is Isrels God, die krachten geeft,
Van Wien het volk zijn sterkte heeft.
Looft God; elk moet Hem vrezen.

Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst:

Barmhartig en genadig is de HEERE,
geduldig en rijk aan goedertierenheid. (Psalm 103:8)

Samenzang: Gezang 112 (Bundel ’38): 1, 2 en 4; Eén Naam is onze hope
1. Een naam is onze hope,
4. In haar drie-een'ge Here,
een grond heeft Christus' Kerk,
nog in haar aardse strijd,
zij rust in ene dope,
blijft zij met hen verkeren,
en is zijn scheppingswerk.
wien ruste werd bereid.
Om haar als bruid te werven,
Geef dat in uw genade,
kwam Hij ten hemel af.
o God, ook eenmaal wij
Hij was 't, die door zijn sterven
langs uwe lichte paden
aan haar het leven gaf.
gaan tot der zaal'gen rei!
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.
Geloofsbelijdenis
Samenzang: OTH 243 (ed. 2015): 1, 2, 3 en 4; Heer ik kom tot U
1. Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. 3. Zie mij voor U staan, zondig en onrein.
Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.
O Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.
2. Met Uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

4. Jezus, op Uw Woord, vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

Gebed
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Samenzang: Psalm 116: 1, 6 en 8 (LvK; NB)
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

8. Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in 's Heeren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

6. Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van 's Heeren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote Naam.
Gebed
Schriftlezing: Psalm 103
Samenzang: OTH 342: 1, 2 en 3; Vader ik aanbid U
1. Vader, ik aanbid U.
2. Jezus, ik aanbid U.
'k Leg mijn leven voor U.
'k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.
Halleluja.

3. Heil'ge Geest, ik aanbid U.
'k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

Verkondiging: Dankzegging en lofprijzing
Samenzang: OTH 190: 1, 3 en 4; Heer U bent mijn leven
1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop 4. Vader van het leven, ik geloof in U
ik sta
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij
Kom hier in ons midden, Geest van liefde
leidt
en kracht
U woord is het pad de weg waarop ik ga
U die via duizend wegen ons hier samen
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik
bracht
besta
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Om het zaad te zijn van Gods rijk.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
3. Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop
ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van
mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw Hand laat mij
nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu.
Collecten
Gebod
Gebed
Samenzang: Psalm 150: 1 en 2 (LvK; NB)
1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn Naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Zegen
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