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den IJssel, aanvang 10.00 uur
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Orgel en/of pianospel
Als alles duister is....
Welkom door Sjaak Nuyt, ouderling van dienst
Lied (Psalm van de zondag): psalm 43: 1 en 3
O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o HEER, mijn toeverlaat.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied: Psalm 43: 5
Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op 's Heeren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.
Gebod en belofte van God

O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht

Lied: ELB 118
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht,
en heeft zijn leven afgelegd.
Refrein:
Zie onze God, de Koning-Knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.
2 En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: ’Uw wil geschied’. Refrein
3 Zie je de wonden zo diep?
De hand die aard en hemel schiep
vergaf de hand die Hem sloeg,
de man, die onze zonden droeg. Refrein
4 Wij willen worden zoals Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn. Refrein
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
Kindermoment

Op de Rots

Kinderlied: ELB 430

Een dwaas man

1 Een wijs man bouwde zijn huis op de rots (3x)
en de regen stroomde neer en de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3x)
en het huis op de rots stond vast.
2 Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand (3x)
en de regen stroomde neer en de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3x)
en het huis stortte in met een plof.
3 Dus bouw je huis op Jezus, de Rots (3x)
en de zegen daalt dan neer en de zegen daalt dan nee en ’t gebed stijgt op (3x)
Bouw je levenshuis op Hem.

Evangelielezing: Matteüs 26, 30 – 46

Lied:

NLB 571: 1, 2 en 5
In stille nacht houdt Hij de wacht
waar alle anderen slapen.
De ogen zwaar, de harten moe,
hebben wij Hem verlaten.
Waarom blijft niet het laatste lied
in onze harten hangen?
De lofzang klonk, maar is verstomd.
De dood houdt ons omvangen.
Tot aan het einde van de tijd
zal ik zijn wachtwoord horen:
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij,
en ik Hem toebehoren.

Tekstlezing: Matteüs 26, 38b
‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’
Verkondiging
Lied: psalm 116: 1, 2 en 5
1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel!
5 O 'k heb geloofd, ik wist het wel dat Gij
nog met mij waart in 't diepst van mijn benauwen,
toen 'k in mijn angst geen mens meer kon vertrouwen
en leugen werd wat men mij troostend zei.
Gedenken overleden gemeenteleden
Lied: psalm 116: 3
Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Dankgebed en voorbeden
Voorbeden afgewisseld met:
Blijf bij mij en waak hier bij mij
Waak en blijf bidden, waak en blijf bidden

- Taize -

Collecte-aankondiging
Lied: NLB 939
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.
Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.
Zegen
Orgelspel
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