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Welkom en mededelingen
Lied: Gezang 14: 1, 4 en 5 “De Heer is mijn Herder!”
1.De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

4.De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5.De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd..

Moment van stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst: Filippenzen 2: 9-11
9Daarom

heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven
alle naam, 10opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en
die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 11en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de
Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.
Lied: OTH 313: “Heer God U loven wij”
Heer, God, U loven wij.
Heer, U belijden wij.
Vader in eeuwigheid,
zingt 't gans heelal Uw Naam.
Aarde en hemel, Heer,
zingen Uwe Naam ter eer,
heel Uw schepping door,
eeuwig met 't engelenkoor:
Heilig, heilig, heilig is onze God,
De Heer Ze-ebaoth.
Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol. )2x
Halleluja. Amen.
Geloofsbelijdenis
Lied: OTH 327 “Machtig God...”
1.Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
Glorie voor Uw Naam.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 45:15 – Jesaja 46:13

2.Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig.
Stralend Licht, Morgenster,
Niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid

.

Lied: OTH 305 “Geprezen zij de Here”
Refrein: Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.
1 Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet, want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons Zijn warmte en zijn vuur.
Refrein

2 Want een verbroken hart veracht Hij niet.
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op Zijn tijd.
Hij troost de treurenden, de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons Zijn goedertierenheid
Refrein

Preek: Ik ben, Ik heb, Ik zal
Lied: Gezang 297 “Toch overwint eens de genade”
1. Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.

2. O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan;
uit aard' en hemel opgerezen
vangt dan het nieuwe loflied aan.
Als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.

Aankondiging inzameling gaven
Gebeden: Luthers avondgebed
Lied: Psalm 138: 1 en 4 (NB)
1. U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.
Gij zult, o Heere, wijd en zijd
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.
Heenzending en zegen

4. Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand / zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, / wil bijstand zenden.

