
DIENST MET BELANGSTELLENDEN

KUNT U MIJ ZEGGEN WIE GOD IS?

Zondag 26 augustus 2018

in de Grote Kerk

aan de Loolaan te Apeldoorn

aanvang: 19.00 uur

Thema: Medewerkenden:

              “God zoekt het verlorene” Ds. P. van Duijvenboden, voorganger

Dhr. Gerwin van der Plaats, organist

-Voor de dienst:  Inleidend orgelspel

-Samenzang: Op toonhoogte 165: 1, 2 en 3
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 lijden draagt?
juist omdat wij 't al niet brengen Jezus biedt ons aan genezing;
in 't gebed tot onze Heer. Hij alleen is 't, die ons schraagt.

3. Zijn wij zwak, belast, beladen Als soms vrienden ons verlaten,
en ter neêr gedrukt door zorg. gaan wij biddend tot de Heer;
Dierb're Heiland, onze Toevlucht, in zijn armen zijn wij veilig,
Gij zijt onze Hulp en Borg! Hij verlaat ons nimmermeer.

-Samenzang: Gezang 436: 1, 2, 3 en 7
1. Jezus neemt de zondaars aan 2. Hoop op Hem, heft op uw hoofd,
roept dit troostwoord toe aan allen, want Hij houdt, dat staat geschreven
die verdwaald van Hem vandaan wat Hij aan ons heeft beloofd.
in het donker struik'len, vallen. Hij zal ons het leven geven,
Hij leert hun zijn wegen gaan, 't paradijs doen binnengaan,
Jezus neemt de zondaars aan. Jezus neemt de zondaars aan.
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3. Als een schaapje is verdwaald, 7. Jezus neemt de zondaars aan,
zal de goede herder komen, mij ook heeft Hij aangenomen,
die het vindt en die het haalt. doet de hemel opengaan.
Zo heeft Hij ons aangenomen, Tot mijn Heiland mag ik komen,
laat ons niet verloren gaan. die mij troost en bij zal staan.
Jezus neemt de zondaars aan. Jezus neemt de zondaars aan.

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

-Stil gebed 

-Votum en groet

-Samenzang: Weerklank 491: 1, 3 en 7 (wijs psalm 42)
1. Koester nimmer de gedachte, 3. Welke herder zoekt zijn schapen
dat God u verstoten zou. zoals deze Herder doet,
Groot zijn Gods genadekrachten, die niet sluim’ren zal noch slapen,
grenzeloos Gods liefd’ en trouw. die zo trouw zijn kudde hoedt?
O mijn hart, vertwijfel niet! Als er één is afgedwaald,
De verzoening is geschied. ’t wordt door Hem weer thuisgehaald.
Hij toch heeft zijn Zoon gezonden Ja Hij wil zijn eigen leven
ter vergeving van uw zonden. voor ’t behoud der zijnen geven.

7. Wil de poort dan open maken
tot uw heil, laat mij altijd
bij U zijn en doe mij smaken,
Here, dat Gij liefde zijt.
Geef dat ik van dag tot dag
in uw liefde groeien mag
en U wederom beminnen
met geheel mijn hart en zinnen

(hierna gaat gemeente zitten)
-Gebed om de Heilige Geest

-Schriftlezing: Psalm 23

-Samenzang: Psalm 23: 1 en 2
1. De God des heils wil mij ten Herder wezen;
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden.
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden
In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 

2



2. Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen;
In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen,
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,
De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen. 

-Schriftlezing: Lukas 15: 1 -10

-Samenzang: Psalm 23: 3
Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien,
En van Uw heil mijn beker overvloeien.
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven;
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN,
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren.

-Verkondiging: “God zoekt het verlorene”

-Samenzang: Gezang 451: 1, 2 en 3
1. Alle roem is uitgesloten 2. Alzo lief had God de wereld,
onverdiende zaligheen dat Hij zijn geliefde Zoon
heb ik van mijn God genoten, voor de afgevallen wereld
'k roem in vrije gunst alleen! overgaf aan smaad en hoon.
Ja, eer ik nog was geboren, Ja, toen wij nog zondaars waren,
eer Gods hand, die alles schiep, schonk de Vader ons gena,
iets uit niet tot aanzijn riep, leed de Zoon op Golgotha,
heeft zijn liefde mij verkoren: stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd', o englenstem, God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem! mensentong verheerlijkt Hem!

3. Dat heet weergalooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding en bescherming,
aan verloornen, ook aan mij.
Ja, wanneer mijn onvermogen,
en mijn diep bederf mij smart,
toont mij 't god’lijk Vaderhart
zijn verlossend mededogen:
God is liefd', o englenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem

-Geloofsbelijdenis (gemeente gaat zo mogelijk staan)
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-Samenzang: Gezang 395: 1 en 4
1. O Heer, verberg U niet voor mij, 4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap,
wanneer ik mij verberg voor U. dat U niet zoekt en U niet vindt.
Gij weet het, ik ben bang voor U, Geef mij, als een die Gij bemint,
ontwijk U en verlang naar U. geef, dat ik als uw eigen kind
O ga niet aan mijn hart voorbij. uw stem mag horen in mijn slaap.

(hierna gaat gemeente zitten)

-Dankgebed en voorbeden

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

-Samenzang: Gezang 444: 1, 2 en 3 (gemeente gaat zo mogelijk staan)
1. Grote God, wij loven U, 2. Alles wat U prijzen kan,
Heer, o sterkste aller sterken! U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
Heel de wereld buigt voor U looft uw liefd' en zingt ervan.
en bewondert Uwe werken. Alle eng'len, die U dienen,
Die Gij waart te allen tijd, roepen U nooit lovensmoe:
blijft Gij ook in eeuwigheid. Heilig, heilig, heilig toe!

3. Heer, ontferm U over ons, neem ons op in uw erbarmen.
open uwe Vaderarmen, Eeuwig blijft uw trouw bestaan
stort uw zegen over ons, laat ons niet verloren gaan.

-Zegen

-Uitleidend orgelspel

U bent na de dienst van harte welkom voor ontmoeting en een persoonlijk gesprek.

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

De volgende Dienst met Belangstellenden wordt gehouden op D.V. 30 september 2018
eveneens in de Grote Kerk aan de Loolaan te Apeldoorn, aanvang 19.00 uur.

Voorganger: Ds. P. M. van der Meulen, Apeldoorn
Organist: Dhr. Wim Magré, m.m.v. mannenkoor Looft den Heer
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