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Welkom en mededelingen
Lied: Psalm 121
Moment van stil gebed
Votum en groet
Lied: Psalm 100: 1 en 4 (OB)
1. Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

4. Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

Geloofsbelijdenis
Lied: Weerklank 459: 1 en 2 “Op bergen en in dalen”
1 Op bergen en in dalen
en overal is God;
Hoog in de hemelzalen
en hier op aard’ is God;
waar mijn gedachten zweven,
hoe ver ook, daar is God;
omlaag en hoog verheven,
ja overal is God.

2 Zijn trouwe vaderogen
zien alles van nabij;
wie steunt op zijn vermogen,
beschermt en zegent Hij.
Hij hoort de jonge raven,
bekleedt met gras het dal;
Hij geeft alom zijn gaven,
Hij draagt het gans heelal.

Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 7: 1-5 en 9: 9-13
Lied: Weerklank 451:1 “Leer ons uit geloof te leven”
Leer ons uit geloof te leven,
Heer, ons hart aan U te geven,
rustend op geen ander woord
dan vanuit uw Woord gehoord.
Leer ons steeds op U te bouwen,
door uw Geest U te vertrouwen,
elke dag de weg te gaan
achter Jezus Christus aan.
Prediking: Mattheüs 7:1-5
Lied: Psalm 141: 3 en 2 (OB)
3 Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen;
Behoed de deuren van mijn mond,
Opdat ik mij, tot genen stond,
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen.

2 Mijn beê, met opgeheven handen,
Klimm' voor Uw heilig aangezicht,
Als reukwerk, voor U toegericht,
Als offers, die des avonds branden.

Dankgebed en voorbede
Lied: Weerklank 477: 1,2 en 3 “Zegen ons, Algoede”
1 Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
Heenzending en zegen

2 Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

