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aanvang 17.00 uur

Voorzang: Opwekking 595 (zingen en neuriën)
Licht van de wereld
Refrein
U scheen in mijn duisternis;
Voor U wil ik mij buigen
nu mag ik zien wie U bent.
U wil ik aanbidden.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Bij U wil zijn, elk moment
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij
Hemelse Heer,
En nooit besef ik hoe U leed
U die hoog en verheven bent
de pijn die al mijn zonden deed.
Koning vol glorie en macht,
En nooit besef ik hoe U leed,
bent als een kind
de pijn die al mijn zonde deed
naar de wereld gekomen.
Refrein
Legde Uw heerlijkheid af.
Refrein
Stil gebed
Votum en groet
Samenzang: Psalm 18 : 1 en 9 NB (zingen en neuriën)
1 Ik heb U lief van ganser harte, Here.
9 Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
Gij immers zult het onheil van mij weren.
zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde.
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.
voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid.
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, Want wie is God, dan deze onze Here?
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren,
Wie is de rots die alles kan trotseren?
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,
Alleen die God die mij met kracht omgordt,
ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.
Gebed om de opening van Gods Woord
Schriftlezing : Lukas 7 : 1 – 17 door Elsien Louw
Genezing en dodenopwekking
[1] Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte ging hij
Kafarnaüm in. [2] Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op
sterven lag; de centurio was erg op deze slaaf gesteld. [3] Toen hij over Jezus hoorde, zond
hij enkele Joodse leiders naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van
de dood te redden. [4] Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij hem op aan
mee te gaan. Ze zeiden: ‘De man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst
bewijst. [5] Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen.’
[6] Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd, toen
de centurio enkele vrienden naar hem toe stuurde met de mededeling: ‘Heer, spaar u de
moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. [7] Daarom ook achtte ik mij
niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal
genezen zijn. [8] Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten
onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere:
“Kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’ [9] Toen Jezus
dit hoorde, verbaasde hij zich over hem; hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde
en zei: ‘Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo’n groot geloof gevonden!’ [10] Toen de
vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede
gezondheid aan.
[11] Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en een
grote menigte gingen met hem mee. [12] Toen hij de poort van de stad naderde, werd er
net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal

mensen vergezelde haar. [13] Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en
zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’ [14] Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de
dragers bleven stilstaan – en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’ [15] De dode richtte zich op
en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. [16] Allen werden vervuld
van ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’
en: ‘God heeft zich om zijn volk bekommerd!’ [17] Het nieuws over hem verspreidde zich in
heel Judea en in de wijde omtrek.
Samenzang : Psalm 121 : 1 en 2 OB (zingen en neuriën)
1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
2 Hij is al treft u 't felst verdriet,
Vanwaar ik dag en nacht
Uw Wachter, die uw voet
Des Hoogsten bijstand wacht.
Voor wankelen behoedt;
Mijn hulp is van den HEER' alleen,
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
Die hemel, zee en aarde,
Geen kwaad zal u genaken;
Eerst schiep, en sinds bewaarde.
De HEER' zal u bewaken.
Preek

Voorbij het einde van het leven kijken

Samenzang: Psalm 121 : 3 en 4 OB (zingen en neuriën)
3 Zijn wacht, waarop men hopen mag,
4 De HEER' zal u steeds gadeslaan,
Zal, daar zij u bedekt
Opdat Hij in gevaar,
En u ter schaduw strekt,
Uw ziel voor ramp bewaar'.
De maan bij nacht, de zon bij dag,
De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan,
In koud' en gloed vermindren,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Opdat zij u niet hindren.
Zal eeuwig u behoeden.
Dankgebed en “Onze Vader”
Collecte

1. Kerk
2. Rente en aflossing

Samenzang: Gezang 293 : 1 en 2 (zingen en neuriën)
1 Wat de toekomst brengen moge,
2 Heer, ik wil uw liefde loven,
mij geleidt des Heren hand;
al begrijpt mijn ziel U niet.
moedig sla ik dus de ogen
Zalig hij, die durft geloven,
naar het onbekende land.
ook wanneer het oog niet ziet.
Leer mij volgen zonder vragen;
Schijnen mij uw wegen duister,
Vader, wat Gij doet is goed!
zie, ik vraag U niet: waarom?
Leer mij slechts het heden dragen
Eenmaal zie ik al uw luister,
met een rustig, kalme moed!
als ik in uw hemel kom!
Geloofsbelijdenis
Samenzang: Gezang 293 : 3 en 4 (zingen en neuriën)
3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
4 Waar de weg mij brengen moge,
zo ik mocht ik durfde niet.
aan des Vaders trouwe hand,
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
loop ik met gesloten ogen
als Gij mij de keuze liet!
naar het onbekende land.
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
Zegen

