19 mei 2019 - 17.00 uur – JB Wilmink
orgel: Piet Noort
schriftlezing: Dries de Jager
Leerdienst Schaapskooi
Opening:
Gezongen votum, groet, gezongen Amen
LB Psalm 146a (LvdK20): 1 en 4 “Laat ons nu vrolijk zingen”
Gebed
Filippenzen 2:1-18 (gemeentelid)
GK 246 (LvdK95): 1,2 en 3 “Nu bidden wij met ootmoed en ontzag”
Tekst: HC 25 v/a 65
Nu alleen het geloof ons aan Christus en aan al zijn weldaden deel geeft, waar komt dit geloof
vandaan?
Van de Heilige Geest, die het geloof in ons hart werkt door de verkondiging van het heilig evangelie
en het versterkt door het gebruik van de sacramenten.
Preek
GK 240 (GK06 gz169) in beurtzang: 1V,2M,3V,4M,5A “Van God nooit losgekomen”
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Geloofsbelijdenis van Nicea:
LB Lied 675 (Lvdk477):1 “Geest van hierboven”
Zegen
Amenlied LB 425 “Vervuld van uw zegen”

19 mei 2019 - 17.00 uur – JB Wilmink
orgel: Piet Noort
schriftlezing: Dries de Jager
Leerdienst Schaapskooi
Opening:
Gezongen votum, groet, gezongen Amen
LB Psalm 146a (LvdK20): 1 en 4 “Laat ons nu vrolijk zingen”
1 Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, hef uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.
4 Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.
Gebed
Filippenzen 2:1-18
21Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote
verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2maak mij dan volmaakt gelukkig
door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3Handel niet uit geldingsdrang of
eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4Heb niet alleen uw
eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5Laat onder u de gezindheid heersen die
Christus Jezus had. 6Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar
deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens
verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.
9

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,

10

opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,

11

en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

12

Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des

te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God,
13

want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.

14

Doe alles zonder morren en tegenspreken, 15opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke

kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als
sterren aan de hemel. 16Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van
Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. 17Ook al zou mijn bloed
als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof,
toch ben ik vol vreugde, samen met u allen. 18Wees dus ook vol vreugde, samen met mij.
GK 246 (LvdK95): 1,2 en 3 “Nu bidden wij met ootmoed en ontzag”
1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht
in hemel en op aarde aanzijn gaf,
dat, naar zijn heerlijk wezen,
Hij ons de kracht des heiligen Geestes geve
en de Messias bij ons intrek neme.
Zijn liefde is de grondslag van ons leven,
de oorsprong van ons hart.
2 Dan zullen wij met alle heiligen saam
in ’t morgenlicht op hoge tinnen staan
en hoogte en diepte, lengte en breedte van
Gods heil doormeten mogen.
Dan kennen wij de liefde uit de hoge,
al gaat zij verre het verstand te boven.
Wij zullen tot de volle wasdom komen
in Gods verheven naam.
3 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt,
die verder gaat dan al ons bidden reikt
en meer is dan ons diepste denken peilt,
zij heerlijkheid en glorie
in de gemeente die Hij heeft verkoren,
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen,
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren
en tot in eeuwigheid.
Tekst: HC 25 v/a 65
Nu alleen het geloof ons aan Christus en aan al zijn weldaden deel geeft, waar komt dit geloof
vandaan?
Van de Heilige Geest, die het geloof in ons hart werkt door de verkondiging van het heilig evangelie
en het versterkt door het gebruik van de sacramenten.
Preek

GK 240 (GK06 gz169) “Van God nooit losgekomen”
1 – vrouwen
Van God nooit losgekomen
ben ik; Hij nam mijn hand
en voerde mij in dromen
naar het beloofde land.
Hoe hemels dit bedrijf:
de avond raakt de morgen,
Gods hand raakt aan mijn zorgen,
waar ik ook maar verblijf.
2 – mannen
Op U kan ik vertrouwen
in moeitevolle tijd,
ook zonder te aanschouwen,
hier in voorlopigheid.
Gij keert het leed, ik kan
met heel mijn zoekend leven
aan U mij overgeven
en aan uw reddingsplan.
3 – vrouwen
Genade is verschenen
nu God aan mensen denkt,
de grote hulpverlener
die Jezus Christus schenkt,
zijn langbeloofde Zoon
door wie Hij blinden, doven,
verlost, o Heer, wij loven
U in uw hemeltroon.
4 – mannen
De groten van de aarde,
zij vallen in het niet
bij Christus’ openbaring
wanneer elk oog Hem ziet.
En dit geheim is groot:
het kerkhof hier beneden
bloeit als de hof van Eden,
God wekt ons uit de dood.
5 – allen
Zo wil het God de Vader
die ons geschapen heeft
en door zijn Zoon genade
in overvloed ons geeft.
Geloof is het bewijs
van ongeziene dingen.
O Geest, voer ons daarbinnen.
God zij lof, eer en prijs!

Dankgebed en voorbeden
Collecte
Geloofsbelijdenis van Nicea:
LB Lied 675 (Lvdk477):1 “Geest van hierboven”
1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
Zegen
Amenlied LB 425 “Vervuld van uw zegen”
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

