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Gezang 300: 3

Gezang 300: 3

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
>>>

Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Psalm 95 : 1

Komt, Iaat ons samen Isrels HEER',
De rotssteen van ons heil, met eer,
Met godgewijde zang ontmoeten.
Laat ons zijn gunstrijk aangezicht,
Met een verheven lofgedicht,
En blijde psalmen, juichend groeten.

Lezen Exodus 20 : 1-17
1 Toen sprak God al deze woorden:
2. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit
het land Egypte, uit het slavenhuis,
geleid heeft.
3. U zult geen andere goden voor Mijn
aangezicht hebben.

Psalm 95 : 4

Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden.
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

Lezen Exodus 20 : 1-17
4. U zult voor uzelf geen beeld maken,
geen enkele afbeelding van wat boven
in de hemel, of beneden op de aarde of
in het water onder de aarde is.
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Lezen Exodus 20 : 1-17
5. U zult zich daarvoor niet neerbuigen,
en die niet dienen, want Ik, de HEERE,
uw God, ben een na-ijverig God, Die de
misdaad van de vaderen vergeldt aan
de kinderen, aan het derde en vierde
geslacht van hen die Mij haten,

Lezen Exodus 20 : 1-17
6. maar Die barmhartigheid doet aan
duizenden van hen die Mij liefhebben
en Mijn geboden in acht nemen.
7. U zult de Naam van de HEERE, uw
God, niet ijdel gebruiken, want de
HEERE zal niet voor onschuldig houden
wie Zijn Naam ijdel gebruikt.

Lezen Exodus 20 : 1-17
8. Gedenk de sabbatdag, dat u die
heiligt.
9. Zes dagen zult u arbeiden en al uw
werk doen,

Lezen Exodus 20 : 1-17
10. maar de zevende dag is de sabbat
van de HEERE, uw God. Dan zult u geen
enkel werk doen, u, noch uw zoon,
noch uw dochter, noch uw dienaar,
noch uw dienares, noch uw vee, noch
uw vreemdeling die binnen uw poorten
is.

Lezen Exodus 20 : 1-17
11. Want in zes dagen heeft de HEERE
de hemel en de aarde gemaakt, de zee,
en al wat erin is, en Hij rustte op de
zevende dag. Daarom zegende de
HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

Lezen Exodus 20 : 1-17
12. Eer uw vader en uw moeder, opdat
uw dagen verlengd worden in het land
dat de HEERE, uw God, u geeft.
13. U zult niet doodslaan.
14. U zult niet echtbreken.
15. U zult niet stelen.
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Lezen Exodus 20 : 1-17
16. U zult geen vals getuigenis spreken
tegen uw naaste.
17. U zult niet begeren het huis van uw
naaste. U zult niet begeren de vrouw
van uw naaste, noch zijn dienaar, noch
zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn
ezel, noch iets wat van uw naaste is.

Lezen Mattheüs 22 : 37-40
39. En het tweede, hieraan gelijk, is: U
zult uw naaste liefhebben als uzelf.
40. Aan deze twee geboden hangt heel
de Wet, en de Profeten.

Psalm 86 : 6

HEER', mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw Naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.

Lezen Mattheüs 22 : 37-40
37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere,
uw God, liefhebben met heel uw hart,
met heel uw ziel en met heel uw
verstand.
38. Dit is het eerste en het grote gebod.

Psalm 86 : 6

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm,
Tot de vrees van Uwen Naam.
>>>

Filippenzen 1 : 1-11

1 Paulus en Timotheüs, dienstknechten van
Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus
Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en
diakenen:
2 genade [zij] u en vrede van God, onze
Vader, en van de Heere Jezus Christus.
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Filippenzen 1 : 1-11

3 Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan
u denk
4 -in elk gebed van mij voor u allen bid ik
altijd met blijdschap5 vanwege uw gemeenschap aan het
Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.

Filippenzen 1 : 1-11

7 Het is immers voor mij terecht dat ik dit
van u allen denk, omdat ik u allen in [mijn]
hart heb als deelgenoten van mijn genade,
zowel in mijn gevangenschap als in de
verdediging en bevestiging van het
Evangelie.

Filippenzen 1 : 1-11

10 opdat u kunt onderscheiden wat
wezenlijk is, opdat u oprecht bent en
zonder aanstoot te geven tot de dag van
Christus,
11 vervuld met vruchten van gerechtigheid,
die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid
en lof van God.
-o-o-o-

Filippenzen 1 : 1-11

6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een
goed werk begonnen is, [dat] voltooien zal
tot op de dag van Jezus Christus.

Filippenzen 1 : 1-11

8 Want God is mijn Getuige hoe vurig ik
naar u allen verlang, met [de] innige
gevoelens van Jezus Christus.
9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds
overvloediger wordt in kennis en alle
fijngevoeligheid,

Psalm 25 : 5

Lout're (pure) goedheid, liefdekoorden,
Waarheid zijn des HEEREN paân (=paden)
Hun, die Zijn verbond en woorden,
Als hun schatten, gadeslaan, (ontdekken)
>>>
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Psalm 25 : 5

Wil mij, Uwen Naam ter eer,
Al mijn euveldaân vergeven! (euveldaân=zonden)
Ik heb tegen U, o HEER',
Zwaar en menigmaal misdreven. (=gezondigd)

Psalm 25 : 7

d' Ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet,
Voeren uit der bozen netten.

Psalm 25 : 7

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont.
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
Naar Zijn vreeverbond, getoond.
>>>

Verkondiging
Tekst: Filippenzen 1 : 6 en 9-11
6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een
goed werk begonnen is, [dat] voltooien
zal tot op de dag van Jezus Christus.
9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds
overvloediger wordt in kennis en alle
fijngevoeligheid,
>>>

Verkondiging
Tekst: Filippenzen 1 : 6 en 9-11
10 opdat u kunt onderscheiden wat
wezenlijk is, opdat u oprecht bent en
zonder aanstoot te geven tot de dag
van Christus,

Verkondiging
Tekst: Filippenzen 1 : 6 en 9-11
11 vervuld met vruchten van
gerechtigheid, die door Jezus Christus
zijn, tot heerlijkheid en lof van God.
Thema: Geestelijke groei
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Weerklank lied 432 : 1

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en
Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Weerklank lied 432 : 2

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de
toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Dovenpastoraat
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk

Weerklank lied 432 : 1

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Refrein:

Weerklank lied 432 : 2

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Refrein:

Weerklank lied 356 : 1

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Weerklank lied 356 : 2

Ga met God en hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en hij zal met je zijn

Weerklank lied 356 : 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
-o-o-o-

Weerklank lied 356 : 3

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zending en zegen
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