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Oost   :   11.00 uur 
Voorganger :   Ds. C. Vd Berg 

Votum en groet 
  
Zingen : (nieuw) Liedboek 287 : 1, 2  
1. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, – 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 

2. Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen – 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 

De 10 woorden 
  
Zingen : Opwekking 125 
1. Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 

2. Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 

3. Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 

4. Jezus op uw woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 

Gebed 
  
Lezen:  2 Koningen 6 : 8 – 23 
  
Zingen : Opwekking 689  
1. Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 

2. Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan uw majesteit 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof. 

3. Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 

4. Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 

Preek 

                                                                      Pagina  van 1 2

‘s Morgens

http://poortkerk.nl


  
Zingen : Psalm 91 : 5, 6 
5. God hebt u tot uw burcht gesteld, 
de allerhoogste Koning. 
Geen onheil treft u, geen geweld 
dringt binnen in uw woning. 
Want God beveelt zijn englenwacht 
te waken op uw wegen. 
Zij vergezelt u dag en nacht 
en houdt het onheil tegen. 

6. Zo zullen wachters van de HEER 
u op de handen dragen. 
Aan stenen stoot u zich niet meer, 
daar engelen u schragen. 
Op leeuw en adder trapt uw voet, 
zo zeker zijn uw schreden. 
U wordt steeds op uw weg behoed, 
zult leeuw en slang vertreden. 

Gebed 
  
Collecte 
  
Zingen Psalm 103 : 4, 7 (nieuwe psalmberijming) 

4. Gods goedheid gaat voor wie in Hem geloven, 
de blauwe luchten mijlenver te boven. 
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan. 
Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen. 
Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen; 
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan. 

7. Vanuit de hemel blijft de HEER regeren. 
Laat alle engelen hun koning eren. 
Kom, sterke helden, buig je voor Hem neer. 
De hele schepping moet Hem eer bewijzen, 
Hem voor zijn almacht en genade prijzen. 
Loof Hem, mijn ziel, zing dankbaar voor de HEER. 

Zegen
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