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Welkom en mededelingen
Voorzang: Psalm 25 : 1 en 2 (NB)
1 Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

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.

Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst: Psalm 25 : 20
Zingen: Psalm 25 : 8 en 10 (NB)
8 Zie op mij in gunst van boven,
wees mij toch genadig, Heer!
Eenzaam ben ik en verschoven,
ja, d' ellende drukt mij neer.
't Roep U aan in angst en smart,
duizend zorgen, duizend doden
kwellen mijn bekommerd hart:
voer mij uit mijn angst en noden!

10 Mogen mij toch steeds behoeden
vroomheid en waarachtigheid.
Hoopvol is het mij te moede,
U verwacht ik t' allen tijd.
Here God van Israël,
red uw volk in tegenspoeden!
Toon uw goddelijk bestel,
dat uw hand ons toch behoede!

Geloofsbelijdenis
Zingen: Weerklank 475

475:2
Wie is een God, aan U gelijk,
kan zoveel liefde tonen?
Uw Zoon verliet het hemelrijk
en Hij kwam bij ons wonen.
Gerechtigheid werd ons bereid:
verlossing, licht en leven
werd ons in Hem gegeven.

475:3
Wie is een God, aan U gelijk,
– zo waard te zijn geprezen –
die door zo menig liefdeblijk
ons opwekt U te vrezen?
U zond, o Heer, Uw Geest ons neer,
door wie wij in U roemen,
U Abba, Vader, noemen.

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige geest
Schriftlezing: 1 Samuel 1

Tekst voor de verkondiging 1 Samuel 1 : 27 en 28
Zingen: Psalm 123 : 1 en 2 (NB)
1 Tot U, die zetelt in de hemel hoog,
hef ik vol hoop mijn oog.
Zoals een knecht let op zijns heren wenken
of hij zijn gunst wil schenken,
zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen
rust op de hand der vrouwe,
zo zien wij op tot God, den Heer, tot Hij
ons weer genadig zij.

2 Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot
stelt ons voor elk ten spot.
Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten,
de trots der zelfbewusten.
Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting
en hebben geen verwachting,
tenzij van U: o Heer, neem weg de smaad,
verlos ons van dit kwaad.

Preek Thema: Geboren uit gebed
Zingen: Psalm 145 : 6 (OB)
De Heer' is recht, in al Zijn weg en werk;
Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk.
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht;
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht;
Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden,
Zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden;
Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen;
Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.
Collecte doelen afkondigen
Dankgebed en voorbeden - Onze Vader
Zingen: Gezang 316 : 1, 2, 3 en 5

Zegen

1 Blijf bij ons, Jezus, onze Heer;
de avond daalt op aarde neer;
het helder licht, uw godlijk woord,
moog' bij ons schijnen ongestoord.

3 Bewaar uw kerk, zij is benard
want wij zijn boos en traag en hard;
geef vrucht en zegen op uw woord,
maak dat alom het wordt gehoord.

2 Geef ons in deze zware tijd
volharding en standvastigheid,
opdat wij woord en sacrament
bewaren tot aan 's werelds end.

5 Het is niet onze zaak, o Heer,
’t gaat om uw eeuwig rijk, uw eer.
Wil allen trouw terzijde staan,
die op Uw wegen willen gaan.

