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Zondag  16 juni 2019 avonddienst 
         Organist Wim Dijkens 
 Voorganger in deze dienst  is 
           Ds. M. van Leeuwen 
 
Welkom/afkondigingen 
 
OTH. 343 :1 en 2  
1.Vader, Zoon en Geest, ik prijs U 
met heel mijn wezen, Heer. 
Voor uw troon geknield, bewijs ik 
U hulde en eer. 
Vader, Zoon en Geest, ik eer U; 
U bent volkomen één. 
Al mijn liefde en aanbidding 
is voor U alleen. 

  
Refrein: 
U, die één in wezen zijt, 
is ons leven toegewijd. 
In uw liefde zijn wij één; 
aanbidden wij U alleen. 

  
2.Vader, Zoon en Geest, voor eeuwig 
bent U volkomen rein. 
Heilig God, laat heel mijn leven 
tot eer van U zijn. 
Vader, Zoon en Geest, ik dank U; 
buig mij vol eerbied neer. 
Hoog verheven God, ontvang nu 
mijn liefde en eer. 

  
(Refrein) 
 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Begintekst: 1 Petrus 1 :15 en 16 
 
Psalm 77 :7 en 8 (OB) 
7'k Zal gedenken, hoe voor dezen  
Ons de HEER' heeft gunst bewezen;  
'k Zal de wond'ren gadeslaan, 
Die Gij hebt van ouds gedaan. 
'k Zal nauwkeurig op Uw werken 
En derzelver uitkomst merken,  
En, in plaats van bitt're klacht, 
Daarvan spreken dag en nacht.  
 
8.Heilig zijn, o God, Uw wegen;  
Niemand spreek' Uw hoogheid tegen;  
Wie, wie is een God als Gij,  
Groot van macht en heerschappij?  
Ja, Gij zijt die God, die d' oren, 
Wond'ren doet op wond'ren horen;  
 
 

 Gij hebt Uwen roem alom  
    Groot gemaakt bij 't heidendom.  

 
Geloofsbelijdenis  

 
 OTH. 140 :1,6 en 7 (Kom schepper God,..) 

1.Kom Schepper God, o Heil'ge Geest, 
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 

 
6.Maak ons geloof zo vol en schoon 
dat het de Vader leert verstaan 
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, 
o Geest van beiden uitgegaan. 

  
7.Lof zij de Vader, lof de Heer 
die uit de dood is opgestaan, 
de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan. 
 
Gebed 

 
 Bijbellezing: 1 Korinthe 1 :1-17 
 
 Psalm 25 :2 en 6 (OB) 
 2.HEER', ai, 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 waarheid, leer  
    IJv'rig mij Uw wet betrachten.  
    Want Gij zijt mijn heil, o HEER',  
    'k Blijf U al den dag verwachten.  
 
 6.Wie heeft lust den HEER' te vrezen,  
    't Allerhoogst en eeuwig goed?  
    God zal Zelf zijn leidsman wezen,  
    Leren, hoe hij wand'len moet.  
    't Goed, dat nimmermeer vergaat,  
    Zal hij ongestoord verwerven,  
    En zijn Godgeheiligd zaad  
    Zal 't gezegend aard'rijk erven.  
 

Preek: ‘Ik geloof een heilige algemene 
christelijke kerk ‘ (n.a.v. vers 2) 

 
 OTH. 282 (Jezus vol liefde) (in canon) 

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht o Heer, 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons. 
  
Maak ons een volk Heer, heilig en rein, 
dat U Heer, volkomen steeds 
toegewijd zal zijn. 
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Dankgebed 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied:   Psalm 43 :3 en 4 (NB) 

  3.O Here God,kom mij bevrijden, 
   zend mij uw waarheid en uw licht 
   die naar uw heilge berg mij leiden, 
   waar Gij mij woning wilt bereiden. 
   Geef dat ik door U opgericht 
   kom voor uw aangezicht. 
 

4.Dan ga ik op tot uw altaren, 
   tot U,o bron van zaligheid. 
   Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
   en dankbaar ruisen alle snaren 
   voor U die al mijn vreugde zijt 
   en eindloos mij verblijdt. 
   

Zegen  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


