
DIENST MET BELANGSTELLENDEN

KUNT U MIJ ZEGGEN WIE GOD IS?

Zondag 28 november

in de Grote Kerk

aan de Loolaan te Apeldoorn

aanvang: 19.00 uur

Thema: Medewerkenden:

             “Geborgen voor eeuwig” Ds. P. van Duijvenboden, voorganger

Henk van der Maten, organist

-Voor de dienst:  Orgelspel

-Samenzang: Weerklank 184
1. Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 2. Op Uw woord, o Leven van ons leven, 
morgen der verrijzenis, werpen wij het doodskleed af!
bij wiens licht de macht der hel verslagen Door de kracht Uws Geestes uitgedreven, 
en de dood vernietigd is! treden w’ uit ons zondengraf. 
Heere Jezus, Trooster aller smarten, Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven, 
Zon der wereld, schijn in onze harten, in Uw kruisdood meegekruisigd sterven 
deel ons Zelf de voorsmaak mee en herboren opgestaan, 
van der zaal’gen sabbatsvreê. achter U ten hemel gaan. 

3. In Uw hoede zijn wij wèl geborgen, Welk een dag der ruste zal dat wezen,
en schoon eerlang ‘t oog ons breek’, als w’ onsterf’lijk, uit de dood verrezen, 
open gaat het op de grote morgen knielen voor Uw dankaltaar! 
na deez’ aardse lijdensweek. Amen, Jezus, maak het waar!
 
-Samenzang: Weerklank 178
1. Jezus leeft en ik met Hem. 2. Jezus leeft, Hem is het rijk
Dood waar is uw schrik gebleven. over al wat is gegeven.
Hem behoor ik en zijn stem En ik zal aan Hem gelijk
roept ook mij straks tot het leven, eeuwig heersen, eeuwig leven.
opdat ik zijn licht aanschouw. God blijft zijn geloften trouw.
Dit is al waar ik op bouw. Dit is al waar ik op bouw.
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3. Jezus leeft, Hem is de macht. 4. Jezus leeft, nu is de dood
Niets kan mij van Jezus scheiden. mij de toegang tot het leven.
Hij zal, als de vorst der nacht Troost en kracht in stervensnood
mij tena komt, voor mij strijden. Zal de levende mij geven.
Drijft de vijand mij in ’t nauw.� Als ik stil Hem toevertrouw
Dit is al waar ik op bouw. U bent al waar ik op bouw.

-Samenzang: Weerklank 256: 1 en 3
1. Ontwaak nu, wie slaapt, zo spreekt God van zijn troon, 
en Christus zal over u lichten! 
Sta op uit de doden, en leef door Gods Zoon, 
voordat Hij als rechter komt richten! 
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot. 
Wie kiest, o verdwaasde, voor ’t leven de dood? 

3. Gelukkig degene, die wandelt in ’t licht, 
door Christus de doodsslaap ontrezen! 
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 
’t zal nimmermeer nacht voor hem wezen. 
Ontwaakt nu, wie slaapt, zo spreekt God van zijn troon. 
Sta op uit de doden, en leef door Gods Zoon!

-Welkom en mededelingen  (hierna gaat gemeente zo mogelijk staan)
-Stil gebed 
-Votum en groet

-Samenzang: Joh. de Heer 256
1. Als op ’s levenszee, Refrein:
de stormwind om u loeit, Tel uw zegeningen een voor een,
als ge tevergeefs, tel ze alle en vergeet er geen,
uw arme hart vermoeit. tel ze alle, noem ze een voor een
Tel uw zegeningen, en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
tel ze een voor een
en ge zegt verwonderd,
Hij liet nooit alleen.
Refrein

2. Zo in alle moeiten, Tel uw zegeningen, 
zorgen zonder tal, eng’len luist’ren toe,
wees toch nooit ontmoedigd, troost en hulp schenkt Hij u,
God is overal. volg dan blij te moe.

Refrein

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

-Schriftlezing: Psalm 16

-Samenzang: Psalm 16: 4 
Ik prijs de HEER Die mij heeft onderricht,
Mijn hart blijft mij ook ’s nachts nog inzicht geven.
Ik stel de HEER steeds voor mijn aangezicht.
En wankel niet want Hij beschermt mijn leven.
Dus zal ik juichend U mijn vreugde tonen.
Ja, zelfs mijn vlees zal immer veilig wonen.

-Schriftlezing: Handelingen 2:26-32

-Samenzang: Psalm 16: 5
Gij, Die mijn ziel van dood en graf bevrijdt,
Behoedt mij als Uw gunstgenoot voor ’t sterven:
Ik zal, door U op ’t levenspad geleid.
De vreugde van Uw aangezicht beërven.
Voor immer zal Uw rechterhand bevatten.
Een overvloed van kostelijke schatten. 

-Verkondiging: “Geborgen voor eeuwig”

-Samenzang: Psalm 52:7
Mijn God, U zal ik eeuwig loven,
Omdat Gij 't hebt gedaan;
'k Verwacht Uw trouwe hulp van boven;
Uw waarheid zal bestaan;
Uw naam is voor 't oprecht gemoed
Van al Uw gunstvolk goed.

-Geloofsbelijdenis (gemeente gaat zo mogelijk staan)

-Samenzang: Gezang 429: 1
Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.                       (hierna gaat gemeente zitten)

-Dankgebed en voorbeden
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-Samenzang: Joh. de Heer 586 (gemeente gaat zo mogelijk staan)
1. Blijf bij mij Heer als 't zonlicht niet meer straalt.
Blijf met mij Heer als straks de avond daalt.
Als vrienden henengaan in stormgetij.
Blijf Gij ter hulpe Heer o blijf met mij.

2. Wat is hier blijvend dat het hart verheugt.
Ach, nimmer geeft ons d'aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij.
Maar Gij, die niet verandert, blijf met mij.

3. Als in de doodsvallei ik eens zal staan.
En 'k zie de poorten voor mij opengaan.
En Gij mij d' ogen sluit, dan juich ik blij.
In leven en in dood waart Gij met mij.

-Zegen

-Orgelspel

-Collecte bij de uitgang: – 1e Diaconaal project  – 2e Kerk  – 3e Kosten DMB dienst

Fijn dat u er was. We wensen u een gezegende week toe.

In december is er geen DMB dienst.

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. 30 januari 2022
eveneens in de Grote Kerk aan de Loolaan te Apeldoorn, aanvang 19.00 uur.

Voorganger: Ds. P. M. van der Meulen, Apeldoorn
Organist: Wilbert Magré

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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