Orde van dienst
Zondag 21 november 2021
Voorganger: ds. H. G. de Graaff
Organist: Geerd Voortman
Aanvang: 10.00 uur
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Zingen: gezang 322 vers 5 en 6

6. O, antwoord Gij,
als wij tezamen bidden,
daal neder uit
uw hoogte in ons midden!
In uw vergeving wonen wij.

Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 89 vers 16 en 7
16. Hoelang, hoelang nog, Heer ? Verbergt Gij U altijd ?
Hoelang nog laait het vuur van uw verbolgenheid ?
Zie hoe vergankelijk, hoe nietig is het leven
dat Gij het mensenkind, uw schepsel, hebt gegeven.
Wie op de aarde zal de bitt’re dood niet proeven,
en welke sterveling ontkomt er aan de groeve ?
7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wand’len voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.
Liefdegebod: Matth. 22: 35-40
Zingen: Psalm 119 vers 5
Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
opdat geen zonde daar kan binnendringen.
Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord.
Leid mij in 't licht van uw verordeningen.
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Dan zal ik zo dat iedereen het hoort
het hoge recht van uw verbond bezingen.
Kindermoment
Zingen: Ik ben veilig in Jezus’ armen
Refrein
Ik ben veilig in Jezus armen
Veilig ben ik bij Hem
Ik ben veilig in Jezus armen
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben
1. Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet
is het soms net alsof niemand me ziet
Net of er niemand meer is die me mist
Dan mag ik weten dat Jezus er is.
Refrein

2. Als ik door anderen soms word gepest
Zeggen ze, nee jij hoort niet bij de rest
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken
Hij is mijn vriend en ik hoor bij Hem.
Refrein

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest.
Lezingen:
Genesis 2: 4-7
[4] Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, [5] groeide er op de aarde nog geen enkele
struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen
op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; [6] wel was er water dat uit de
aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. [7] Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij
vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend
wezen.
Psalm 103: 1-16
Van David.
Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
[2] Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.
[3] Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen,
[4] hij redt uw leven van het graf,
hij kroont u met trouw en liefde,
[5] hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
[6] De HEER doet wat rechtvaardig is,
hij verschaft recht aan de verdrukten.
[7] Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
aan het volk van Israël zijn grootse daden.
[8] Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

[9] Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
[10] Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
[11] Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
[12] Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons
verwijderd.
[13] Zo liefdevol als een vader is voor zijn
kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
[14] Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.
[15] De mens – zijn dagen zijn als het gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld
[16] en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer.
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Handelingen 7: 54-60
[54] Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsetanden. [55] Maar vervuld
van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die
aan Gods rechterhand stond, [56] en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan
Gods rechterhand staat.’ [57] Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren
en stormden met zijn allen op hem af. [58] Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De
getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette. [59] Terwijl Stefanus
gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ [60] Hij viel op zijn knieën en riep
luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na deze woorden stierf hij.
Zingen: Psalm 103 vers 5 en 7
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

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.

Prediking
Zingen: Gezang 15 vers 3 en 4
4. Maar ’t rijk van Gods genade
staat vast en blijft in eeuwigheid.
Zijn trouw komt hun te stade,
die Hem getrouw zijn toegewijd.
Gij engelen, sterke helden,
die doet zijn heilig woord,
nooit moede ons te melden
al wat gij van Hem hoort, –
loof Hem, – gij zult Hem geven
de lof van ’t gans heelal;
en gij mijn ziel, mijn leven,
loof gij Hem bovenal!

Herdenking van hen die ons zijn voorgegaan
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Schriftlezing: Openbaring 21: 1 -5
[1] Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn
voorbij, en de zee is er niet meer. [2] Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel
neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem
opwacht. [3] Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de
mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. [4] Hij
zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen
pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ [5] Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’
– Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –
Zingen: Lied 735: 1, 2 en 4. (zanggroep en gemeente)
2. Een overgrote menigte
die niemand tellen kan,
verzameld uit de volkeren
van elke taal en stam:
de eerste mens die Gij U schiep,
het volk van Abraham,
de redder Mozes, de profeet
die sprak: zie daar het Lam.
4. Wij danken U voor hun geloof
in uw verheven naam
en bidden U: neem met hun lied
ook onze hulde aan!
Lof zij het Lam dat is geslacht,
Hem zij de roem en eer,
die voor ons alles heeft volbracht:
Messias, onze Heer!

Dankgebed en voorbeden
Collecte
Orgelspel uitlopend in het slotlied
Slotlied – Psalm 73 vers 9 en 10
9. Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

10. Wie heb ik in de hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer ?
Wat kan op aarde mij bekoren ?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wie ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Zegen
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