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Zondag  26 mei 2019 avonddienst 
      Organist Kees Ploeger 
 Voorganger in deze dienst  is 
            Ds. W.M. Dekker 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 100 :1 en 4  (OB) 
1.Juich aarde,juich 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. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 16 :6 (OB) 
6.Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend, 
Waarvan in druk 't vooruitzicht mij verheugde. 
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, 
Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde. 
De lieflijkheên van 't zalig hemelleven 
Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven. 
 
Geloofsbelijdenis 

. 
Hemelhoog 330 :1 en 3  
1.Eigen roem is uitgesloten: 
Alle lof aan God alleen! 
Ik heb Hem niet uitgekozen, 
Hij koos mij. Loof Hem alleen! 
Zelfs nog voor ik werd geboren, 
voor Gods hand, die alles schiep, 
lucht en land tot leven riep, 
heeft zijn liefde mij verkoren. 
God is liefde – hart en stem, 
zing nu mee, dit lied voor Hem! 
 
3.Weergaloos, wat een ontferming, 
onvoorwaardelijk, zo vrij! 
God schenkt redding, schenkt bescherming, 
opent deuren, ook voor mij. 
Als ik, zwak in onvermogen, 
door de nacht weer word verleid, 
straalt het paaslicht, wijd en zijd 
hemels licht vol mededogen. 
God is liefde – hart en stem, 
zing nu mee, dit lied voor Hem! 
 
Gebed 
 

 Bijbellezing: Romeinen 12 :9-21 
 
 Psalm 86 :6 (OB) 
 6.Leer mij naar Uw wil te hand'len,  
    'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;  
    Neig mijn hart, en voeg het saâm,  
    Tot de vrees van Uwen Naam. 
    HEER', mijn God, ik zal U loven,  
    Heffen 't ganse hart naar boven;  
    'k Zal Uw Naam en majesteit  
    Eren tot in eeuwigheid. 
 
 Preek n.a.v. Romeinen 12 :21 
 

Gezang 481 :1,2 en 4 (LB) 
1.O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
  
2.Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

 
4.Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
Dankgebed en voorbede 

 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie  
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied:  Gezang 298  
1.Wij staan ten laatsten kamp gereed, 
een strijd van dood en leven! 
Houdt daarin moedig stand en weet: 
God zal u nooit begeven. 
De oude wereld komt ten val, 
zij stort in puin, maar Christus zal 
het nieuwe rijk doen rijzen. 
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2.Bazuingeschal verkondigt blij: 
't wordt overal vernomen  
reeds komt de Heiland naderbij, 
zijn rijk zal weldra komen! 
Blijft tot het laatste toe bijeen, 
tezamen sterk en met Hem één: 
zo zult gij overwinnen. 

 
Zegen  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


