Zondagmorgen 12 september 10.00 uur
Voorganger: : ds. P.L. de Jong, organist: Anthon den Braber
Zingen: Psalm 84: 1
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Stil gebed, onze hulp
Zingen: Psalm 84: 2 en 3
Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.
Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Gebod
Zingen: Psalm 126: 1 en 3
Toen God de HEER uit 's vijands macht
Sions gevangnen wederbracht
en ons verlost' uit nood en pijn,
scheen het een blijde droom te zijn.
Wij lachten, juichten, onze tongen
verhieven 's HEREN naam en zongen.
Toen hieven zelfs de heidnen aan:
”De HEER heeft hun wat groots gedaan”.
Wat men hier nu met tranen zaait,
wordt eenmaal met gejuich gemaaid.
Wie 't zaad draagt dat hij zaaien zal,
gaat wenend voort en zaait het al.
Maar bij het feest der eerstelingen
zal hij verheugd het oogstlied zingen.
Dan keert hij weer te goeder uur
en draagt zijn schoven in de schuur.

Gebed

Kindermoment
Kinderlied: Zit je in het donker OTH 465
https://www.youtube.com/watch?v=2XhehgNgBLo
Zit je in het donker
Jezus zal er zijn
Is je hart vol zonde
Jezus maakt het rein
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn
Kijk je weer zo somber
Jezus maakt je blij
Zit je vastgebonden
Jezus maakt je vrij
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn
Dan wordt alles anders
Kan je zoveel meer
Kijk eens wat je aandurft
Samen met de Heer
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn

Lezen: Psalm 126 en Filippenzen 1: 3-11
Zingen: Psalm 42: 3
Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Verkondiging n.a.v. Psalm 126
Zingen: Lied 967: 1, 2, 5, 6 en 7
Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.
Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,
dat de aard' U loven zal.
Erbarm U, Heer.
Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op 't eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm U, Heer.

Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkere tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.
Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm U, Heer.

Gebeden
Zingen: Lied 904: 1, 4 en 5
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.
Wel kan zijn hulp vertragen,
en 't schijnt soms in de nacht,
alsof geen licht zal dagen,
alsof geen troost u wacht,
als u de angst doet beven
dat God u niet meer kent,
dat Hij zich van uw leven
voorgoed heeft afgewend.
Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.

Zegen (Amenzang)
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk 3. Onderhoud Dorpskerk

