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Muziek voorafgaand aan de dienst
Welkom en mededelingen
Stil gebed – Bemoediging – Groet
Lied: Psalm 87 (OB):1,4,5
1. Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd;
De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt,
Bemint het meer dan alle Jacobs steden.
4. God zal ze Zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen den naam van Sions kind'ren dragen.
5. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speelliên op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen.

Woorden ten leven
Lied: Opwekking 243 ‘Jezus is Heer’
Jezus is Heer, je ziet het om je heen,
want zijn Godd'lijk woord
bracht alles voort wat er bestaat!
Jezus is Heer, de stem van al het schone,
dwars door de hele schepping juicht:
Jezus is Heer!
Refrein:
Jezus is Heer, Jezus is Heer.
Prijst Hem, zingt halleluja,
want Jezus is Heer!
Jezus is Heer, maar Hij verliet de hemel
om mens te zijn:
Hij stierf in pijn op Golgotha.
Jezus is Heer, de Bron van alle leven
heeft door Zichzelf te geven
een volk vrijgemaakt!
Refrein:
Jezus is Heer, Jezus is Heer.
Prijst Hem, zingt halleluja,
want Jezus is Heer!
Jezus is Heer, de dood is overwonnen
en elke kracht erkent zijn macht
en zijn bestaan.
Jezus is Heer,
Gods Geest kwam in ons wonen.
Hij zal de wereld tonen dat Jezus is Heer!
Refrein:
Jezus is Heer, Jezus is Heer.
Prijst Hem, zingt halleluja, want Jezus is Heer!

1e Schriftlezing: Exodus 34: 4-9 (HSV)
4. Toen hieuw Mozes twee stenen tafelen uit, zoals de eerste. En Mozes stond
vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de HEERE hem geboden
had, en hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. 5. Toen daalde de HEERE
neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit. 6.
Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig
en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, 7. Die
goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid,
overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor
onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de
kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. 8. Toen haastte
Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei: Heere, als ik nu genade in
Uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan.
Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze
zonde, en neem ons aan als Uw erfelijk bezit.
Lied: PJK bundel 57/ Psalm 117 a ‘ Gij volken loof uw God en Heer’
1. Gij volken looft uw God en Heer
wilt Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.
2. Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zingt, zingt Hem, halleluja

2e Schriftlezing: Mattheüs 28:16-20 (HSV)
16. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen
ontboden had. 17. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen
twijfelden. 18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is
gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19. Ga dan heen, onderwijs al de
volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige
Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20. En zie, Ik
ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
Verkondiging (thema) : ‘Halsstarrige mensen gezocht…’
Lied: Hemelhoog 687 ‘Maak ons tot een stralend licht voor de volken’
Maak ons tot een stralend licht
Voor de volken,
Een stralend licht
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
Wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.
Maak ons tot een woord
Van hoop voor de volken,
Een levend woord
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
Dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.
Maak ons tot een zegening
Voor de volken, een zegening
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
Wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied
Voor de volken, een lied van dank
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
Voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.
Een bouw uw koninkrijk in de volken
Uw wil geschied’ in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons. Bouw uw koninkrijk op aard!
Dankzegging en voorbede, stil gebed, Onze Vader
(Inzameling gaven)
Slotlied: Gezang 44 (LvK) :1,3 ’Dankt, dankt nu allen God’
1. Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen
die grote dingen doet
hier en in alle landen
die ons van kindsbeen aan
ja van de moederschoot
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood
3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daar boven
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven
Van Hem, de ene Heer
gaf het verleden blijk
het heden zingt zijn eer
de toekomst is zijn rijk
Zending en Zegen
Muziek na de dienst

