DIENST MET BELANGSTELLENDEN
KUNT U MIJ ZEGGEN WIE GOD IS?
Zondag 29 juli 2018
in de Grote Kerk
aan de Loolaan te Apeldoorn
aanvang: 19.00 uur
Thema:

Medewerkenden:
“Hij kent mij”

Ds. C. E. Lavooij, voorganger
Dhr. Wim Magré, organist
Eva Lavooij, soliste

-Voor de dienst: Inleidend orgelspel
-Samenzang: Joh. de Heer 17: 1, 2, 3 en 4
1. Als ik maar weet, dat hier mijn weg,
door U, Heer, wordt bereid
en dat die weg, hoe moeilijk ook,
mij nader tot U leidt. (Refrein)

Refrein: Nader tot U, nader tot U,
nader mijn Heiland tot U;
als ik maar weet, dat alles hier,
mij nader brengt tot U.

2. Als ik maar weet, dat ook voor mij,
de Heer aan 't kruishout stierf;
en dat de Heiland ook voor mij,
een levenskroon verwierf. (Refrein)

3. Als ik maar weet, Uw liefd' o Heer,
vertroost mij dag aan dag;
dan juich ik voort, wat ook mijn lot
op aarde wezen mag. (Refrein)

4. Als ik maar weet, ook als op aard'
mij droefheid wacht of kruis;

dat ieder kruis mij nader brengt
bij 't eeuwig Vaderhuis. (Refrein)

-Samenzang: Joh. de Heer 19: 1, 2, 3 en 4
1. 'k Ben reizend naar die stad,
waar Christus 't licht zal zijn,
om eeuwig daar te zijn bij Hem,
bevrijd van zorg en pijn. (Refrein)

Refrein: Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog;
God Zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.

2. Al 't schoon op aarde kleeft
de vloek der zonde aan,
maar in die reine stad kan nooit
de zonde binnengaan. (Refrein)

3. Daar is geen dood, geen rouw,
geen leed, geen zielsangst meer;
maar eeuw'ge blijdschap wacht de ziel
daar boven bij de Heer. (Refrein)

4. Daar is de strijd voorbij,
daar wacht de gloriekroon;

daar vindt de ware strijder rust,
en God Zelf is zijn loon. (Refrein)
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-Samenzang: LdK 427: 1, 3, 5 en 8
1. Beveel gerust uw wegen,
Al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

3. Uw trouw en uw genade,
o Vader, weet zo goed
wat voor de mens tot schade
of winste worden moet.
Wat Gij hebt uitgelezen,
dat werkt Gij, sterke held,
en brengt in stand en wezen,
wat Ge U hebt voorgesteld.

5. Laat Hem besturen, waken,
't is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwond'ren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.

8. Hoor onze smeekgebeden;
Heer, red uit alle nood!
Sterk onze wank'le schreden
en leer ons tot de dood
vertrouwen op uw zegen
en vaderlijk beleid,
dan voeren onze wegen
naar 't rijk der heerlijkheid.

-Samenzang: LdK 314: 1, 2, 3 en 4
1. Gij die gelooft, verheugt u samen,
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijn is de aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

2. Gezanten gaan door alle landen,
een heil'ge opdracht drijft hen voort,
zij vrezen strijd noch smaad, noch banden,
zij houden vast aan Jezus' woord.
Het mart'laarsbloed is 't zaad der kerk,
de wasdom is des Heren werk.

3. Nabij of ver, wij zijn verbonden:
Eén Heer en één geloof, één doop,
één Geest is tot ons neergezonden,
en één is aller liefd' en hoop.
Wij bidden en wij danken salem,
wij roemen in één Vadernaam.
-Welkom en mededelingen
-Stil gebed
-Votum en groet
-Samenzang: Psalm 122: 1 en 2
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

4. Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!
Een kudde, een Herder is beloofd.
De volken buigen zich te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd!
Dat toch de dag des heils verscheen,
dan worden aard' en hemel een!
(hierna gaat gemeente zo mogelijk staan)

2. Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heil'ge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd;
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren
(hierna gaat gemeente zitten)
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-Schriftwoord: Deuteronomium 6: 4- 7
-Samenzang: Psalm 78: 1 en 2
1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.
Verborgenheden wil ik openbaren,
een van oudsher ons doorgegeven mare,
roemrijke daden door de Heer volbracht,
zijn grote wondren en zijn grote kracht.
-Gebed om de Heilige Geest
-Schriftlezing: Jesaja 53: 1- 8
-Samenzang: LdK 179: 1, 4 en 5
1. Wie heeft op aard de prediking gehoord,
de prediking van 't vleesgeworden woord,
de Zoon van God, op Golgotha vermoord?
Wie durft geloven?
Wie ziet in Hem Gods reddend' arm, van boven
tot ons gestrekt?
Wie durft zijn kruis belijden?
Wiens hart zich in de lijdende verblijden,
met smaad bedekt?

2. Laat ons wat onze vaderen vertelden
doorgeven en aan onze kind'ren melden.
't Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt,
ons en alwie door ons wordt ingewijd.

4. 't Is heil, wat uw verbrijz'ling ons verkondt:
uw striemen zijn genezing onzer wond;
wij dwaalden als verloren schapen rond
op eigen paden;
de Heer heeft U met onze last beladen;
Gij hebt geboet;
niet Gij, slechts wij zijn schuldig;
maar Gij, Gij stort gewillig en geduldig
uw dierbaar bloed.

5. Gelijk een lam, dat stil ter slachtbank gaat,
gelijk een schaap zich zwijgend scheren laat,
zo deedt Ge uw mond niet open onder 't kwaad,
U overkomen.
God heeft U uit het oordeel weggenomen,
-Schriftlezing: Handelingen 8: 26- 39
-Samenzang: Psalm 87: 3, 4 en 5
3. De Filistijn, de Tyrier, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren".

toen Ge elke toog
zijns bekers had gedronken,
en 't zondig volk gerechtigheid geschonken
in 's Heren oog.

5. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
-Verkondiging: “Hij kent mij”
-Soliste: “Ken je mij?”
-Samenzang: Psalm 139: 1, 2 en 3
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

De speellien op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen.
(na de verkondiging een moment stilte)

4. God zal ze zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijft,
En doen den naam van Sions kindren dragen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
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3. Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt

zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden?

-Geloofsbelijdenis

(gemeente gaat zo mogelijk staan)

-Samenzang: Zingende Gezegend 199: 1, 2, 3, 5 en 6
1. In Christus brengt God ons terecht,
2. In Christus is de muur beslecht
Hij blijft zijn schepping trouw.
Die haat en scheiding bracht.
In Hem bestaat geen heer, geen knecht,
Hij was als meester aller knecht
geen man meer en geen vrouw.
Zijn zwakheid was zijn kracht.
3. In Christus is geen bruin of blank,
geen heiden en geen jood.
Hij is de nieuwe mens, God dank,
de grens aan haat en dood.

5. In Christus zal God met ons zijn,
Hij geeft vermoeiden rust,
een vader bij zijn kind in pijn,
een moeder die het kust.

6. In Christus wenkt een nieuw bestaan
een stad, versierd als bruid,

met poorten die wijd openstaan
daalt dan de hemel uit.
(hierna gaat gemeente zitten)

-Dankgebed en voorbeden
-Collecte

– 1e Diakonie

– 2e DMB

-Samenzang: LdK 464: 1 en 2
1. Alle volken, looft de Here,
aarde, zing een vrolijk lied!
Juicht nu allen, geeft Hem ere:
Hij vergeet de zijnen niet!
In het beurtgezang der sferen,
in des afgronds bange kreet
ruist de lof, de lof des Heren,
die de zijnen niet vergeet.

(gemeente gaat zo mogelijk staan)
2. Uit Hem vloeien alle krachten,
tot Hem stijg' der aarde lied!
Zalig, wie de Heer verwachten:
Hij vergeet de zijnen niet!
Smelt dan samen, Hem ter ere,
diept' en hoogheid, lust en leed,
in het loflied aan de Here,
die de zijnen niet vergeet!

-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 ds.lavooij@gmail.com
De volgende Dienst met Belangstellenden wordt gehouden op D.V. 26 augustus 2018
eveneens in de Grote Kerk aan de Loolaan te Apeldoorn, aanvang 19.00 uur.
Voorganger: Ds. P. van Duijvenboden, Apeldoorn, Organist: Dhr. Gerwin van der Plaats
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