DIENST MET BELANGSTELLENDEN
KUNT U MIJ ZEGGEN WIE GOD IS?
Zondag 27 mei 2018
in de Grote Kerk
aan de Loolaan te Apeldoorn
aanvang: 19.00 uur
Thema:

Medewerkenden:
Ds. P. M. van der Meulen, voorganger

“Niemand heeft de waarheid in pacht, toch?”

Dhr. Wim Magré, organist
M.m.v. Next Generation,
o.l.v. dhr. André Bijleveld

-Voor de dienst: Inleidend orgelspel
-Samenzang: Joh. de Heer 960: 1, 2, 3, 5 en 6
1. Roept uit aan alle stranden,
Verbreidt van oord tot oord,
Verkondigt allen landen
Het Evangeliewoord! (2x)

2. Roept uit den Heer der Heeren,
Als aller volk’ren vriend!
De volk’ren moeten leren
Wat tot hun vrede dient. (2x)

3. Verbreekt de vreemd’ altaren
En bouwt des Heeren huis!
De wereld moet zich scharen,
Zich scharen om het kruis. (2x)

5. De treurenden vergeten
Hun leed en droefenis,
En al wat arm is weten
Dat daar een Heiland is! (2x)

6. Roept uit aan alle stranden
Verbreidt van oord tot oord,
Verkondigt alle landen
Het Evangeliewoord! (2x)

-Samenzang: Herv. Bundel (1938) 113: 1 en 2
1. Heugelijke tijding,
bron van hartverblijding,
Evangeliewoord!
Woord van God gegeven,
Woord van eeuwig leven,

zalig die u hoort!
Zalig hij, wiens harte gij,
met een onverwrikt vertrouwen,
leert op God te bouwen.
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2. Door Zijn vredeboden,
doet God zondaars noden,
tot het hoogste goed.
God heeft ons vergeven,
God schenkt ons het leven,

door des Heiland bloed.
Ja, de Heer wil nog veel meer,
boven bidden, boven denken,
alles aan ons schenken!

-Welkom en mededelingen

(hierna gaat gemeente zo mogelijk staan)

-Stil gebed
-Votum en groet
-Samenzang: Psalm 86: 2 en 4
2. Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
HEER, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.

4. Leer mij naar uw wil te hand’len,
laat mij in uw waarheid wand’len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
HEER mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.
(hierna gaat gemeente zitten)

-Gebed om de Heilige Geest
-Koorzang
-Schriftlezing: Matt. 27: 11-26, Joh 18: 37 en 38
-Samenzang: Gez 181: 1, 3 en 6
1. Noem d’ overtreding mij, die Gij begaan hebt,
het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt,
waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden,
noem mij uw zonden.

3. Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft,
U dus, mijn vorst, gescepterd en
gekroond heeft!
Om voor mijn schuld verzoening te verwerven,
moest Gij dus sterven?

6. O liefde, voor dit offer van uw leven,
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven,
opdat ik nooit, hetzij ik leev' of sterve,
uw liefde derve!
-Verkondiging: “Niemand heeft de waarheid in pacht, toch?”
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-Samenzang: Gez 182: 1 en 6
1. Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6. Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

-Dankgebed en voorbeden
-Koorzang
-Geloofsbelijdenis

(gemeente gaat zo mogelijk staan)

-Samenzang: Opwekking 689: 1, 2, 3 en 4
1. Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

2. Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

3. Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.

-Collecte

4. Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
(hierna gaat gemeente zitten)

– 1e Diakonie
– 2e Kerk
– 3e DMB
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-Samenzang: Opwekking 770: 1, 2, 3, 4, 5 en 6
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

(gemeente gaat zo mogelijk staan)

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
4. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
5. O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
6. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
-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 v.dermeulen@gmail.com
De volgende Dienst met Belangstellenden wordt gehouden op D.V. 24 juni 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
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