DIENST MET BELANGSTELLENDEN
KUNT U MIJ ZEGGEN WIE GOD IS?
Zondag 29 december
in de Grote Kerk
aan de Loolaan te Apeldoorn
aanvang: 19.00 uur
Thema:

Medewerkenden:
“Hij is als het stormt nabij”

Ds. P. van Duijvenboden, voorganger
Gerwin van der Plaats, organist

-Voor de dienst: Orgelspel
-Samenzang: Joh. de Heer 5: 1, 2 en 3
1. Al de weg leidt mij mijn Heiland, wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf'len, die mij voortleidt keer op keer?
Zoete troost en zaal'ge vrede, heb ik steeds op Zijn bevel.
'k Weet wat hier mij overkome, Hij maakt alle dingen wel.
2. Al de weg leidt mij mijn Heiland, troost geeft Hij tot in de dood.
Als ik zwak ben in beproeving, sterkt Hij mij met 't hemels brood.
Als mijn schreden soms gaan wank'len en mijn ziel van dorst versmacht
geeft Hij mij het levend water, en vernieuwt mijn levenskracht.
3. Al de weg leidt mij mijn Heiland, door al 't aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij, in het zalig Vaderhuis.
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven, aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen: "Jezus leidde m'al de weg".
-Samenzang: Gezang 178: 1, 2 en 3
1. Ruwe stormen mogen woeden.
Alles om mij heen zij nacht.
God, mijn God zal mij behoeden.
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden.
Zijne liefde blijft mij leiden,
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert hij mij in ’t eeuwig licht

2. Jezus Christus is gestorven,
is verrezen, ook voor mij.
Heeft de zegepraal verworven
en het leven, ook voor mij.
Aan Gods rechterhand gezeten,
zal Hij nimmer mij vergeten,
maar, uit deernis met mijn lot,
treedt Hij voor mij in bij God.
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3. Maar wat lot, ’t zij dood of leven.
Smaad of eerbetoon, mij wacht.
Jezus zal mij nooit begeven.
Ben ik zwak, bij Hem is kracht.
Gunst van mensen, raad van vrienden.
Bitt’re haat van kwaadgezinden.
Hoogte, diepte, vreugd of rouw.
Niets ontrooft mij aan Gods trouw.
-Welkom en mededelingen

(hierna gaat gemeente zo mogelijk staan)

-Stil gebed
-Votum en groet
-Samenzang: Joh. de Heer 7: 1 en 2
1. Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.
2. God blijft voor u zorgen, goed is de Heer
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper, is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, Redder in nood,
red slechts onze ziele, uit zond' en dood.

(hierna gaat gemeente zitten)

-Gebed om de Heilige Geest
-Samenzang: Gezang 397: 1- 6
1. O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

2. De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.

3. Gij zijt, van voor Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

4. En duizend jaar gaan als de dag
van gist'ren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.
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5. De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

6. O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

-Schriftlezing: Psalm 93
-Samenzang: Psalm 93: 1 en 2
1. De HEER regeert; de hoogste Majesteit,
Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid,
Bevestigt d' aard', en houdt door Zijne hand
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.
2. Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond.
De waat'ren, HEER, verheffen zich in 't rond;
Rivier en meer verheffen hun geruis;
Het siddert al op 't woedend stroomgedruis.
-Verkondiging: “Hij is als het stormt nabij”

-Samenzang: Psalm 93: 3 en 4
3. Maar, HEER, Gij zijt veel sterker dan 't geweld
Der waat'ren, dien Uw almacht palen stelt
De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil,
Hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil.
4. Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan;
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER,
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.
-Geloofsbelijdenis zingen met Avondzang
1. O grote Christus, eeuwig licht!
Niets is bedekt voor Uw gezicht;
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
Al schijnt geen zon, al licht geen maan.

(gemeente gaat zo mogelijk staan)
4. Houd ons gemoed voor U bereid,
Opdat het blij Uw komst verbeid',
Daar 't in een stil vertrouwen leeft,
Dat Gij ons onze schuld vergeeft.

5. Bescherm ons, in den bangen tijd
Van zielsverzoeking en van strijd;
Laat nooit den bozen vijand toe,
Dat hij ons enig' hinder doe.

7. O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drieenig God, U zij al d' eer.
(hierna gaat gemeente zitten)
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-Dankgebed en voorbeden
– 1e Diaconaal project
– 2e Kerk
– 3e Kosten DMB dienst

-Collecte

-Samenzang : Psalm 42: 4 en 5
4. ‘k Denk aan U, o God, in 't klagen,
Uit de landstreek der Jordaan;
Van mijn leed doe 'k Hermon wagen;
'k Roep van 't klein gebergt' U aan.
'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit,
Daar 't gedruis der waat'ren groeit,
Daar Uw golven, daar Uw baren
Mijn benauwde ziel vervaren.

(gemeente gaat zo mogelijk staan)

5. Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.
-Zegen
-Orgelspel
U bent van harte welkom in het midden van de kerk voor een kop koffie of thee.
Voor de voortzetting van deze DMB diensten zijn giften welkom op
NL14 INGB 0003 9354 46 t.n.v. penningmeester DMB Apeldoorn
Wilt u contact met de predikant?
E-mail : pvduijvenboden@kpnmail.nl
De volgende Dienst met Belangstellenden wordt gehouden op D.V. 26 januari 2020
eveneens in de Grote Kerk aan de Loolaan te Apeldoorn, aanvang 19.00 uur.
Voorganger: Ds. P. M. van der Meulen, Apeldoorn
M.m.v. mannenkoor ‘Door Eendracht Verbonden’uit Kampen o.l.v. Gerwin van der Plaats
Diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via de kerkradio 87,6 MHz kanaal 915 of via www.grotekerkapeldoorn.nl
(luisteromroep)

Contact adres commissie dmbapeldoorn@gmail.com en www.facebook.nl/dmbapeldoorn
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