13 oktober 2019 – 16.00 uur – AA Kramer
muziekgroep, Theo van Bokkem
schriftlezing: Dries de Jager
Orde van dienst:
Welkom
Inleiding op het thema: lofverheffing.
Psalmproject 67 Zegen ons.
Votum en zegen – gesproken
Opwekking 753 Symfonie
Gebed
Kinderen: Dichterbij God.
GK 181: 1, 2, 3 Hoor, onze Vader, hoor ons aan.
Lezen: Mattheus 13: 24-33
Zingen: Psalm 86: 3
Zondag 52 vr/antw. 128, 129
Preek
GK 185 Heer, wij loven en aanbidden u.
Geloofsbelijdenis + GK 181: 8
Gebed – Onze Vader - Opwekking 436.
Collecte: Sela – Met één hart en stem
Sela: Laat ons samen één zijn.
zegen
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schriftlezing: Dries de Jager
Orde van dienst:
Welkom
Inleiding op het thema: lofverheffing.
Psalmproject 67 Zegen ons.
Heer, zegen ons, wees ons genadig,
licht over ons uw aangezicht.
Zoals de zon met al haar stralen
ons steeds in overvloed verlicht.
De aarde zal uw wegen leren,
de wereld zal uw heil verstaan.
Uw kracht zal alles om doen keren,
uw recht maakt onrecht ongedaan.
God is ons genegen, onze God geeft zegen,
Hij zal zijn geprezen. Ieder zal Hem vrezen,
volken looft de Heer,
juicht en geeft Hem eer.
De aarde heeft haar vrucht gegeven
die door de hemel werd verwekt.
En uit haar schoot ontluikt nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, onze God geeft zegen.
Hij zal zijn geprezen. Ieder zal Hem vrezen,
God is ons genegen, onze God geeft zegen.
Hij zal zijn geprezen. Ieder zal Hem vrezen,
volken looft de Heer,
juicht en geeft Hem eer.
Ieder zal Hem vrezen,
volken looft de Heer,
juicht en geeft Hem eer.
volken looft de Heer,
juicht en geeft Hem eer.

Votum en zegen – gesproken
Opwekking 753 Symfonie
Nu ik bij U kom in Uw heiligdom,
in Uw tegenwoordigheid;
kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer,
met al mijn tranen en mijn strijd.
Ik geef wat ik heb,
houd niets apart,
open voor U mijn hart.
-RefreinAls een liefdeslied is hier mijn leven
een melodie van vreugde en pijn.
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven,
een symfonie voor U mag zijn;
een symfonie voor U mag zijn.
Nu ik bij U kom in Uw heiligdom,
omgeven door Uw majesteit;
leg ik alles, Heer, in Uw handen neer,
in zwakheid en gebrokenheid.
Geef ik wat ik heb,
houd niets apart,
open voor U mijn hart.
Als een liefdeslied is hier mijn leven
een melodie van vreugde en pijn.
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven,
een symfonie voor U mag zijn;
een symfonie voor U mag zijn.
Ik geef wat ik heb,
houd niets apart,
open voor U mijn hart.
Als een liefdeslied is hier mijn leven
een melodie van vreugde en pijn.
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven,
een symfonie voor U mag zijn;
een symfonie voor U mag zijn.

Gebed

Kinderen: Dichterbij God.

GK 181: 1, 2, 3 Hoor, onze Vader, hoor ons aan.
1 Hoor, onze Vader, hoor ons aan
nu wij in Christus tot U gaan.
Hoe hemelhoog verheven, Gij
zijt in uw Zoon ons zeer nabij.
Wie door uw Zoon de toegang vindt
mag tot U komen als een kind.
2 Uw naam worde geheiligd, Heer,
aan U de glorie en de eer.
Groot is uw luisterrijke naam,
uw liefde zegent ons bestaan.
Uw waarheid vult de hemelhof,
vervul de aarde van uw lof.
3 Dat komen mag uw koninkrijk.
Eerst aan een mosterdzaad gelijk
wordt het een boom die ons geneest;
wij groeien door uw woord en Geest.
Dat Satans macht wordt uitgeroeid,
zodat uw rijk volmaakt ontbloeit.
Lezen: Mattheus 13: 24-33
24

Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een
mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid
tussen het graan zaaien en vertrok weer. 26Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te
dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 27De knechten kwamen de heer des huizes vragen:
“Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?”
28
Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er
het onkruid tussenuit wieden?” 29Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook
het graan lostrekken. 30Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het
oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en
verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”’
31
Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de
mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. 32Het is weliswaar het kleinste van alle
zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van
de hemel komen nestelen in de takken.’
33
Hij vertelde hun een andere gelijkenis: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door
een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.’
Zingen: Psalm 86: 3
3 Allen die als goden blonken
zijn bij U in 't niet gezonken.
Niets kan bij uw werk bestaan.
Heel de wereld roept U aan.
Alle volken komen samen,
die Gij schept en roept bij name,
buigen voor uw zetel neer,
brengen uwen naam de eer.

Zondag 52 vr/antw. 128, 129
Vraag 128: Waarmee beëindigt u uw gebed?
Antwoord:
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Dat wil zeggen:
Dit alles vragen wij van U, omdat U ons al het goede wilt en kunt geven, want U bent onze Koning en
hebt alle dingen in uw macht.
Wij bidden U dit, opdat daardoor niet aan ons maar aan uw heilige naam eeuwig lof wordt
toegebracht.
Vraag 129: Wat betekent het woord: Amen?
Antwoord:
Amen wil zeggen: Het is waar en zeker.
Want God heeft mijn gebed veel stelliger verhoord, dan ik in mijn hart voel dat ik dit van Hem
begeer.

Preek

GK 185 Heer, wij loven en aanbidden u.
1 Heer wij loven en aanbidden U,
dank U, eeuwige Vader.
De engelen worden
niet moe om te zingen:
Heilig, heilig, heilig bent U, Heer
van de hemelse legers.
Ja, aarde en hemel
zijn vol van uw grootheid.
2 Hoor, profeten en apostelen
eren U in de hemel.
En martelaars zingen
het lied van verlossing.
Heel de kerk daarboven zingt U toe
met de kerk hier beneden,
U, Vader en Zoon en
de heilige Trooster.
3 Christus, U die onze koning bent,
eeuwig zoon van de Vader,
geboren bevrijder
die zoon van een maagd was,
dood en zonde hebt U weggedaan
en de hemel ging open.
U troont naast de Vader
en komt met uw oordeel.

4 Christus, onze HEER, wij loven U,
door uw bloed zijn wij heilig.
Bewaar ons voor altijd,
uw eigen gemeente.
Alle eer en glorie komt U toe
tot in lengte van dagen.
Wil nooit ons beschamen.
Ontferm U, Heer. Amen.
Geloofsbelijdenis + GK 181: 8
8 Want van U is het koninkrijk,
de kracht en alle heerlijkheid.
Eeuwige, God die ons bevrijdt,
U zij de lof in eeuwigheid.
Amen ja amen, Gij die hoort
doet waar en zeker naar uw woord.
Gebed – Onze Vader - Opwekking 436
Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’
Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw Naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’
Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Onze Vader in de hemel
geef ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn
Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad

Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Amen, amen
Collecte: Sela – Met één hart en stem
Zing mee, zing nu samen voor God,
want Hij is goed en trouw aan Zijn kerk.
Vier mee, vier de liefde van God,
want in Zijn naam staan wij samen sterk.
Uitbundig en luid
zingt ons hart zich voor Hem uit.
Met één hart en stem
zingen wij voor Hem.
Wij prijzen Jezus onze Heer.
Hef een loflied aan voor de hoogste Naam.
Wij prijzen Jezus onze Heer.
Loof mee, loof de goedheid van God.
Vergeet Zijn vele wonderen niet.
Juich mee, juich van blijdschap voor God,
want Hij is hier en troont op ons lied.
Sela: Laat ons samen één zijn.
Heer, U bent één: El Elohim,
als God de Vader, Zoon en Geest.
U laat volmaakte eenheid zien,
die er altijd is geweest.
Drieënig God, U maakt ons één,
als kerk die van vergeving leeft.
U brengt ons samen, U alleen,
door de eenheid van de Geest.
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt;
voor de glorie van uw naam.
Niemand is minder, niemand meer;
wij zijn gegeven aan elkaar
door Jezus Christus onze Heer,
die ons lief heeft en aanvaardt.
zegen

