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schriftlezing: Hester Muurling
Liturgie 20-10-19, Amersfoort-Oost, 17.00
Welkom
Toewijding en groet
Zingen Opw 267
Gebed
Lezen HC Zondag 27
Lezen Hd.16:25-34 / 2Tim.2:1-2
Preek
Zingen Opw. 378
Geloofsbelijdenis
Zingen NPB ps133 (nieuwe psalmberijming)
Gebed
Collecte
Zingen GK06 gz108 (halleluja, eeuwig dank)
Zegen

20 oktober 2019 – 17.00 uur – ET vd Kamp
orgel/piano – Jannes Munneke
schriftlezing: Hester Muurling
Welkom
Toewijding en groet
Zingen Opw 267
Groot is de Heer, Hij is heilig en goed.
Door Zijn kracht staan wij vast in zijn liefde.
Groot is de Heer, Hij’s waarachtig en trouw.
Door genade bewijst Hij zijn liefde.
Groot is de Heer en waard onze lofprijs.
Groot is de Heer en waard onze eer.
Groot is de Heer, verhef dan je stem,
verhef dan je stem.
Groot is de Heer.
Groot is de Heer.

Gebed
Lezen HC Zondag 27
Vraag 72: Is dat waterbad dan de afwassing van de zonden zelf?
Antwoord:
Nee, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigen ons van alle zonden.

Vraag 73: Waarom noemt de Heilige Geest de doop dan het bad van de wedergeboorte en de
afwassing van de zonden?
Antwoord:
God zegt dat niet zonder dringende reden.
Want Hij wil ons daarmee leren, dat onze zonden door het bloed en de Geest van Jezus Christus
weggenomen worden, evenals de onreinheid van het lichaam door het water.
Maar vooral wil Hij ons door dit goddelijk pand en teken ervan verzekeren, dat wij even werkelijk van
onze zonden geestelijk gewassen zijn, als ons lichaam met het water gewassen wordt.

Lezen Handelingen 16:25-34 / 2Timoteüs2:1-2
Handelingen 16:25-34
25

Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De
andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. 26Plotseling deed zich een hevige aardschok
voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen

schoten de boeien los. 27De gevangenbewaarder schrok wakker, en toen hij zag dat de deuren van de
gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de
gevangenen ontsnapt waren. 28Maar Paulus riep hem luidkeels toe: ‘Doe uzelf niets aan, we zijn
immers nog allemaal hier!’ 29De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend
voor Paulus en Silas op de grond. 30Hij bracht hen naar buiten en vroeg: ‘Zegt u mij, heren, wat moet
ik doen om gered te worden?’ 31Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u
en uw huisgenoten.’ 32En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij
hem woonde. 33Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden
schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. 34Hij bracht hen naar zijn woning
boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren
buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde.

2Timoteüs2:1-2
1

Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. 2Geef wat je in aanwezigheid van velen van
mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen.
Preek
Zingen Opw. 378
1 Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
2 Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
3 Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.
4 Ik zal blij zijn als jij blij bent
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.
5 Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Geloofsbelijdenis
Zingen NPB ps133
1 Wat is het goed om eensgezind te leven,
om liefde te ontvangen en te geven,
als broers en zussen bij elkaar.
Het is als olie op Aärons haar,
die heerlijk ruikt en die in overdaad
druipt op zijn baard en zijn gewaad.
2 Het is als morgendauw, als zachte regen,
die neerdaalt van de Hermon als een zegen
voor Sions hoogverheven top.
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op.
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft
een toekomst die geen einde heeft.
Gebed
Collecte
Zingen GK06 gz108 (halleluja, eeuwig dank)
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht
word’ op aard en in de hemel, Here,
voor uw liefd’ U toegebracht.
Vader, sla ons steeds in liefde gade,
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade,
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot.
Zegen

