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Zondag 17 november 2019

‘s Middags

West en Oost : 16.30 uur
Voorganger : br. A. Veltman. Leesdienst
Zingen:
GK 174 : 1 , 2
LB 221: 1, 2 ( Zo vriendelijk en veilig als het licht )
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Votum/groet
Zingen:
GK 174 : 3
LB 221: 3
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Gebed
Schriftlezing:

Lucas 12 : 49 – 13 : 9

Zingen Ps 97 : 1 , 2 en 5
1. De HEER alleen regeert,
als Koning hoog geëerd
tot aan de verste stranden.
Verheugt u alle landen.
Hij hult zijn majesteit
in wolk en donkerheid.
Zijn troon staat vast en hecht,
gegrond op heilig recht
en op gerechtigheid.

( De Heer alleen regeert )

2. Een vuur gaat voor Hem uit,
een vlam die niemand stuit,
verzengt aan alle zijden
hen die zijn macht bestrijden.
De aarde, fel verlicht,
beeft voor zijn bliksemschicht.
Voor 't heilig aanschijn Gods
versmelten berg en rots,
als Hij de wereld richt.

Preek Lucas 13 : 1 – 5
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Zingen Ps 103 : 5 , 6 en 7
( Zoals een vader liefdevol zijn armen )
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
6. De mens is aan het sterven prijsgegeven,
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
en als een bloem die naar de zon zich keert,
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden.
slechts leven op de adem van zijn stem.
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.
7. Maar 's HEREN gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.
Geloofsbelijdenis
Zingen Ps 98 : 1
1. Zingt nu een nieuw lied voor de HERE,
want Hij heeft wonderen gedaan!
Zijn rechterhand, vol roem en ere,
zijn arm bracht Hem de zege aan.
Prijst onze God, Hij openbaarde
zijn heil en zijn gerechtigheid
voor alle volkeren op aarde.
Hoe blonk zijn hoge majesteit!

( Zingt nu een nieuw lied voor de Here )

Dankgebed
Collecte Human Impact
Slotzang Ps 98 : 4
4. Laat al de stromen vrolijk zingen,
de handen klappen voor de HEER,
de bergen uitgelaten springen,
en juichen onze God ter eer.
Want, zie, Hij komt de aarde richten;
verwacht Hem, volken, weest bereid.
Hij komt een nieuwe wereld stichten
op recht en op gerechtigheid.
Groet
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