DIENST MET BELANGSTELLENDEN
KUNT U MIJ ZEGGEN WIE GOD IS?
Zondag 25 november 2018
in de Grote Kerk
aan de Loolaan te Apeldoorn
aanvang: 19.00 uur
Thema:

Medewerkenden:
Ds. P. van Duijvenboden , voorganger
“Hij geeft een eeuwig huis”

Dhr. Wim Magré, organist
M.m.v. gospelkoor Alemet uit Oene,
o.l.v. Erik Korterink

-Voor de dienst: Orgelspel
-Samenzang: Joh. de Heer 140: 1, 2, 3 en 4
1. Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.
Refrein

Refrein:
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.

2. Die open poort laat d' ingang vrij,
aan wie komt binnen vlieden;
aan rijk en arm, aan u en mij
komt Jezus vrede bieden.
Refrein

3. Die open poort leidt tot Gods troon:
gaat door, laat niets u hind'ren;
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
die God biedt aan Zijn kind'ren
Refrein

4. In 't hemelrijk, voor Jezus' troon
daar leidt het kruis tot zegen;

daar dragen wij voor kruis een kroon
door Jezus' bloed verkregen.
Refrein

-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.
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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".

-Welkom en mededelingen

(hierna gaat gemeente zo mogelijk staan)

-Stil gebed
-Votum en groet
-Samenzang: Psalm 84: 1 en 5
1. Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen.
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
en aan mijn ziel het leven geeft.

5. O God, die ons ten schilde zijt.
En ons voor alle ramp bevrijdt.
Aanschouw toch Uw gezalfde Koning.
Eén dag is in Uw huis mij meer,
dan duizend, waar ik U ontbeer.
'k Waar liever in mijns Bondsgods woning,
een dorpelwachter, dan gewend,
aan d' ijdle vreugd' in 's bozen tent.
(hierna gaat gemeente zitten)

-Gebed om de Heilige Geest
-Schriftlezing: Openbaring 21: 1-5
-Koorzang:

-Let the peace of God reign

Vader, ik aanbid U en ik richt mijn hart op U. Ik verlang zo naar meer van U. Reinig mijn ziel en stort nieuw leven uit.
Laat Uw vrede heersen in ons hart en in de wereld.

-Blessings
Wat als er zegeningen komen door regendruppels, wat als er genezing komt door tranen heen. Misschien zijn er
duizenden slapeloze nachten nodig om U dichtbij te voelen. Kunnen wij door beproevingen heen, U dichtbij voelen?

-Schriftlezing: 2 Korinthe 4: 16- 5: 1
-Koorzang:

-Mijn toevlucht (Psalm 91)

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont en overnacht in zijn schaduw, zegt tegen de Heer; Mijn toevlucht,
mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.

Refrein: samenzang
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. Ik vertrouw op U. (2x)
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-Purified
Doorgrond mij en reinig mij met heilig vuur. Ik geef de controle over in uw handen, vergeef mijn zonden en maak mij vrij.
U bent heilig.

-Verkondiging: “Hij geeft een eeuwig huis”
-Samenzang: GK 52: 1, 2, 3 en 4
1. Lichtstad met uw paarlen poorten.
Wond're stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men op deez' aarde.
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refrein

Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar Zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen.
In het nieuw Jeruzalem.

2. Heilig oord vol licht en glorie.
Waar de boom des levens bloeit.
En de stroom van levend water.
Door de gouden godsstad vloeit.
Refrein

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims.
Komend uit de zandwoestijn.
Waar zij rusten van hun werken.
Bij de springende fontein.
Refrein

4. Wat een vreugde zal dat wezen.
Straks vereend te zijn met Hem.

In die stad met paarlen poorten.
In het nieuw Jeruzalem.
Refrein

-Geloofsbelijdenis

(gemeente gaat zo mogelijk staan)

-Samenzang: GK 380: 1, 2 en 3
1. 'k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind.
En 'k zal wonen in 's Konings Paleis.
In die stad nooit aanschouwd,
met de straten van goud.
Glorievol als een schoon paradijs
Refrein

Refrein:
'k Ben een koninklijk kind.
Door de Vader bemind.
En Zijn oog rust zo teder op mij.
Als de dageraad gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij.

2. 'k Ben een koninklijk kind.
Niet slechts dienstknecht of vrind.
'k Ben gekocht met het bloed van mijn Heer.

En dat bloed geeft mij recht.
Meer te zijn dan een knecht.
'k Ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer.
Refrein
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3. 'k Ben een koninklijk kind,
dat zijn vreugd daarin vindt.
God te loven met juub'lende stem,
tot ik sta voor de poort
van het Hemelse oord,
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem.
Refrein

Refrein:
'k Ben een koninklijk kind.
Door de Vader bemind.
En Zijn oog rust zo teder op mij.
Als de dageraad gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij.
(hierna gaat gemeente zitten)

-Dankgebed en voorbeden
-Collecte
-Koorzang:

– 1e Diaconaal project – 2e Kerk

– 3e Kosten DMB dienst

-I will rise

Mijn ziel is vast verankerd, ik ben gered! Op die grote dag, wanneer er geen verdriet en pijn meer is; de dag waarop Hij mij
bij de naam roept, buig ik me voor Hem neer en richt Hij me op tot eeuwig leven.

-Zegen

(gemeente gaat zo mogelijk staan)

-Koor- en samenzang: Vrede van God: 1, 2, 3 en 4
Koor:
Samenzang:
1. Vrede van God,
2. In Jezus' naam,
vrede van God,
in Jezus' naam,
de vrede van God zij met U.
in Jezus' naam zegen ik U.
Vrede van Hem.
Vrede van Hem.
Vrede van God,
Vrede van God,
de vrede van God zij met U.
de vrede van God zij met U.
Samenzang:
3. Heilige Geest,
Heilige Geest,
de Heilige geest zij met U.
Vrede van Hem.
Vrede van God,
de vrede van God zij met U.

Koor:
4. Vrede van God,
vrede van God,
de vrede van God zij met U.
Vrede van Hem.
Vrede van God,
de vrede van God zij met U.

-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. 30 december 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
Diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via de kerkradio 87,6 MHz kanaal 915 of via www.grotekerkapeldoorn.nl
Contact adres commissie dmbapeldoorn@gmail.com en www.facebook.nl/dmbapeldoorn
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