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De kerkenraad komt binnen.

Afkondigingen.

Zingen: Dit is de dag (OTH 124)

Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft, 

die de Heer ons geeft. 

Wees daarom blij, wees daarom blij en zing verheugd,

en zing verheugd.

Dit is de dag die de Heer ons geeft.

Wees daarom blij en zing verheugd.

Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft.

Zingen: Voor de zieken – voor de armen (OTH 453)
Voor de zieken, voor de armen, voor de mensen met verdriet,

voor het kind dat blijft proberen, maar toch denkt: 

“Het lukt me niet”. Voor de zwerver die moet zwerven en geen plek heeft 

waar hij hoort, is er altijd nog die Ene en die roept: 

“Kom maar aan boord!”

Refrein:

Kom aan boord, ook voor jou is er een plekje waar je hoort.

Laat de hoop niet langer varen, kom aan boord. 

Sta niet doelloos aan de kant, want er is een hart vol liefde, 

pak die uitgestoken hand.

Voor het meisje dat blijft denken: “Alles gaat bij mij steeds mis”.

Voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is. 

Voor het kindje dat nog nooit van trouw of liefde heeft gehoord, 

is er altijd nog die Ene en die roept: 

“Kom maar aan boord!”
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Refrein:

De ouderling wenst de dominee Gods zegen toe.

Stil gebed.
We vragen voor onszelf, voor elkaar en voor de dominee om de zegen van God 

tijdens de dienst. 

Votum en groet.
We bidden om de hulp van de Heere en we ontvangen Zijn groet.

Zingen: Psalm 100 vers 1

1 Juich aarde, juicht alom den Heer,

dient God met blijdschap, geeft Hem eer!

Komt, nadert voor Zijn aangezicht,

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

De Tien geboden van God.
De dominee leest de Tien Geboden voor.

Zingen: Psalm 19 vers 4

4 Des HEEREN wet nochtans

Verspreidt volmaakter glans,

Dewijl zij 't hart bekeert.

't Is Gods getuigenis,

Dat eeuwig zeker is,

En slechten wijsheid leert.

Wat Gods bevel ons zegt,

Vertoont ons 't heiligst recht,

En kan geen kwaad gedogen.

Zijn wil, die 't hart verheugt,

Eist zuiverheid en deugd,

Verlicht de duist're ogen.

Gebed.
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Wij danken de Heere dat Hij ons samenbrengt in de kerk en bidden of Hij ons wil 

helpen om Zijn Woord te begrijpen en dat wij in Hem mogen geloven.

Schriftlezing.
We lezen uit de Bijbel

Matthéüs 7:24-29
24 Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik 

vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd 

heeft;

25 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden 

waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was 

op de rots gefundeerd.

26 En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een 

dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft;

27 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden 

waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.

28 Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte 

versteld stond van Zijn onderricht,

29 want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de 

schriftgeleerden.

Zingen: Psalm 95 vers 1 en 4

1 Komt, laat ons samen Isrels Heer,

den rotssteen van ons heil, met eer,

met Godgewijden zang ontmoeten!

Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht

met een verheven lofgedicht

en blijde psalmen juichend groeten!

4 Want Hij is onze God en wij

zijn ’t volk van Zijne heerschappij,

de schapen, die Zijn hand wil weiden.

Zo gij Zijn stem dan heden hoort,

gelooft Zijn heil-en troostrijk woord,

verhardt u niet, maar laat u leiden. 
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We luisteren naar de preek. Het thema is: ‘Sta stevig!’

Zingen: Psalm 73 vers 13

13 Wien heb ik nevens U omhoog,

wat zou mijn hart, wat zou mijn oog

op aarde nevens U toch lusten?

Niets is er, waar ik in kan rusten.

Bezwijkt dat ooit in bitt’re smart

of bangen nood mijn vlees en hart,

zo zult Gij zijn voor mijn gemoed

mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Dankgebed en voorbede.
We danken de Heere voor deze kerkdienst en we bidden voor elkaar.

Zingen: Psalm 25 vers 2

2 Heer, ai, maak mij Uwe wegen

door Uw woord en Geest bekend

leer mij, hoe die zijn gelegen

en waarheen G’ Uw treden wendt:

leid mij in Uw waarheid, leer

ijv’rig mij Uw wet betrachten,

want Gij zijt mijn heil, o Heer,

‘k blijf U al den dag verwachten.  

Zegen
We gaan allemaal staan, en wij ontvangen aan het einde van deze dienst de zegen 

van de Heere God. 



6

Zingen:  Een wijs man bouwde zijn huis op de rots (OTH 377)

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.

En de regen stroomde neer.

En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.

En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.

En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.

En het huis op de rots stond vast.

Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.

Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.

Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.

En de regen stroomde neer.

En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.

En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.

En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.

En het huis stortte in met een plof.

Dus bouw je huis op Jezus, de Rots.

Dus bouw je huis op Jezus, de Rots.

Dus bouw je huis op Jezus, de Rots.

En de zegen daalt dan neer.

En de zegen daalt dan neer en ‘t gebed stijgt op.

En de zegen daalt dan neer en ‘t gebed stijgt op.

En de zegen daalt dan neer en ‘t gebed stijgt op.

Bouw je levenshuis op Hem.
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Zingen:  De Heere zegent jou (OTH 395)

De Heere zegent jou

en Hij beschermt jou

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven

Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij je zijn

Hij zal Zijn vrede aan je geven

de Heere zegent u

en Hij beschermt u

Hij schijnt Zijn licht over uw leven

Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij u zijn

Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)
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We wensen u en jou nog een gezegende zondag toe.

We hopen dat de kinderen van de basisschool morgenochtend tussen 
10u en 12u allemaal een

“VBC tas” komen ophalen op het kerkplein.


