
DIENST MET BELANGSTELLENDEN

KUNT U MIJ ZEGGEN WIE GOD IS?

Zondag 26 april 2015

in de Grote Kerk

aan de Loolaan te Apeldoorn

aanvang: 19.00 uur

Thema: Medewerkenden:

                   “God is een schild voor mij”           Ds. P. van Duijvenboden, voorganger

Dhr. Wim Magré, organist

-Voor de dienst:  Inleidend orgelspel

-Samenzang: Joh. de Heer 150
1. Welk een vriend is onze Jezus, 2. Leidt de weg soms door verzoeking,
Die in onze plaats wil staan! Dat ons hart in 't strijduur beeft
Welk een voorrecht, dat ik door Hem Gaan wij dan met al ons strijden,
Altijd vrij tot God mag gaan Tot Hem, Die verlossing geeft
Dikwijls derven wij veel vrede Kan een vriend ooit trouwer wezen
dikwijls drukt ons zonde neer, Dan Hij, Die ons leiden draagt!
Juist omdat wij 't al niet brengen Jezus biedt ons aan genezing;
In 't gebed bij onze Heer. Hij alleen is 't Die ons schraagt.

3. Zijn wij zwak, belast, beladen, Als soms vrienden ons verlaten,
En terneer gedrukt door zorg, Gaan wij biddend tot de Heer;
Dier'bre Heiland! Onze toevlucht! In Zijn armen zijn wij veilig
Gij zijt onze Hulp en borg, Hij verlaat ons nimmermeer.

-Samenzang: Opwekking 123
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

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

Koor: 
Groot is …

-Welkom en mededelingen  (hierna gaat gemeente zo mogelijk staan)

-Stil gebed 

-Votum en groet

-Samenzang: Joh. de Heer 523
1. Veilig in Jezus’ armen 2. Veilig in Jezus’ armen
Veilig aan Jezus’ hart Vrij bij mijn Heer en Borg
Daar in Zijn teer ermbarmen Vrij van ’t gewoel der wereld
Daar rust mijn ziel van smart Vrij van verdriet en zorg
Hoor! ’t Is het lied der Eng’len, Vrij van de vrees en twijfel, 
Zingend van liefd’ en vree Vrij van de zonden macht
Ruisend uit ’s hemels zalen, Nog slechts een weinig lijden,
Over de glazen zee. Nog slechts een korte nacht.

3. Jezus mijn dierb’re toevlucht, Heer laat mij lijdzaam wachten,
Jezus Gij stierf voor mij Totdat het duister vliedt
Dat op die rots der eeuwen, En ’t oog aan gindse kusten
Eeuwig mijn hope zij Uw heillicht gloren ziet.

(hierna gaat gemeente zitten)

-Gebed om de Heilige Geest

-Schriftlezing: Psalm 3

-Samenzang: Psalm 3: 1
O HEER, de vijand stelt Maar, HEER, Gij zijt mijn schild. 
zijn overmacht in 't veld Ik heb bij U geschuild
en staat mij naar het leven. met opgerichten hoofde.
Ook hoor ik overal Uit Sions heilig oord 
dat niets mij baten zal kwam steeds uw wederwoord
daar God mij heeft begeven. als ik U riep en loofde.
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-Schriftlezing: Handelingen 16: 16- 26

-Samenzang: Psalm 3: 2 en 4
2. Maar, trouwe God, Gij zijt 4. Sta op, verlos mij, HEER'.
Het schild, dat mij bevrijdt, Gij hebt, o God, weleer
Mijn eer, mijn vast betrouwen; Getoond voor mij te waken,
Op U vest ik het oog; Mijn haters onderdrukt,
Gij heft mijn hoofd omhoog, En mij 't gevaar ontrukt;
En doet m' Uw gunst aanschouwen. Gij sloegt hen op de kaken,
'k Riep God niet vruchtloos aan; Verbrekend onverwacht
Hij wil mij niet versmaan. Hun tanden door Uw macht;
In al mijn tegenheden; 'k Heb d' overhand verkregen!
Hij zag van Sion neer, Gij, HEER', alleen, Gij zijt
De woonplaats van Zijn eer, Verwinnaar in den strijd,
En hoorde mijn gebeden. En geeft Uw volk den zegen.

-Verkondiging: “God is een schild voor mij”

-Samenzang:Psalm 3: 3 
Ik lag en sliep gerust, Ik zal, vol heldenmoed,
Van 's HEEREN trouw bewust, Daar mij Zijn hand behoedt,
Tot ik verfrist ontwaakte; Tienduizenden niet vrezen;
Want God was aan mijn zij'; Schoon ik, van alle kant,
Hij ondersteunde mij Geweldig aangerand
In 't leed, dat mij genaakte. En fel geprangd moog' wezen.

-Geloofsbelijdenis (gemeente gaat zo mogelijk staan)

-Samenzang: Joh. de Heer 17
1. Als ik maar weet dat hier mijn weg 2. Als ik maar weet dat ook voor mij
door U Heer, wordt bereidt. De Heer aan’t kruishout stierf
En dat die weg, hoe moeilijk ook, En dat de Heiland ook voor mij
Mij nader tot U leidt. De levenskroon verwierf
Koor Koor

Koor: 3. Als ik maar weet, Uw liefd’ o Heer,
Nader tot U, nader tot U, vertroost mij dag aan dag;
Nader mijn Heiland tot U. Dan juich ik voort, wat ook mijn lot,
Als ik maar weet dat alles hier, op aarde wezen mag.
Mij nader leidt tot U Koor
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4. Als ik maar weet, ook als op aard’
mij droefheid wacht of kruis;
dat ieder kruis mij nader brengt,
bij ’t eeuwig Vaderhuis
Koor (hierna gaat gemeente zitten)

-Dankgebed en voorbeden

-Collecte – 1e Diakonie – 2e Kerk – 3e DMB

-Samenzang: Joh. de Heer 133 (gemeente gaat zo mogelijk staan)
1. Hij die rustig en stil 2. Loeit de levensorkaan,
zich steeds voegt naar Gods wil, komt er zorg op ons aan:
Hem in alles vertrouwt en gelooft, 't is Zijn glimlach, die alles verdrijft.
die slechts hoort naar Zijn stem, Klagen, zuchten, geween,
zich geheel geeft aan Hem, vrees en twijfel gaan heen,
smaakt een vreugde die nimmer verdooft. als wij rustig vertrouwen in Hem.

Koor:
Zie slechts op Hem,
volg gehoorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen.
Altijd ziende op Hem.

3. Wordt u moeite en strijd
door de mensen bereid:
zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed!
Hij draagt u, ook uw kruis,
brengt straks veilig u thuis,
zorgt dat alles hier meewerkt ten goed'.

-Zegen

-Uitleidend orgelspel

U kunt ons volgen op onze Facebookpagina: www.facebook.nl/DMBApeldoorn
Deze dienst is te beluisteren via de kerkradio 87,6 MHz kanaal 915 of via www.grotekerkapeldoorn.nl

Bijdragen voor voortzetting van het DMB-werk zijn welkom op
NL14 INGB 0003 9354 46 t.n.v. penningm. D.M.B. Apeldoorn

Voor persoonlijk contact kunt u mailen
naar pvduijvenboden@kpnmail.nl
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