7 augustus 2022
Voorganger: ds. Nees Cluistra, organist: Anthon den Braber
m.m.v. muziekgroep

Zomerproject: ‘Zou ik niet van harte zingen.’
Centraal staat Lied 903: 5 en 6

Welkom & mededelingen
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 uit de Nieuwe
Psalmberijming
Vanuit de stilte klinkt ons zingen,
God, die in Sion woont.
De dank voor al uw zegeningen
ontvangt U waar U troont.
U luistert als we tot U spreken.
Tot U komt al wat leeft.
De zonden konden mij niet breken,
omdat U ons vergeeft.
Gelukkig wie bij U vertoeven;
uw woning is ons thuis.
Daar mogen wij uw zegen proeven,
het goede van uw huis.
U antwoordt ons op grootse wijze.
U redt ons door uw hand.
De hele wereld zal U prijzen,
de zee, de lucht, het land.

Stil gebed / Bemoediging en groet
Aanvangstekst: Filippenzen 4: 6 - 7
‘Weest over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en
dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw
hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’

Zingen: Opwekking 695 (= Lied 940) (door muziekband)
Verberg mij nu, onder Uw vleugels Heer.
Houd mij vast, in Uw sterke hand.
Refr.
Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed,
dan word ik stil, U bent mijn God.
Vind rust mijn ziel in God alleen.
Ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.
Refr. (2x)
Dan word ik stil, U bent mijn God.

Wegwijzing: Efeze 4: 25 – 5: 2 Leg daarom de leugen af…
Zingen: Lied 215: 1, 4 en 7
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.
Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.
Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
voor licht en vreed' in eeuwigheid!
En dat ons leven iedre dag
als ons gebed U loven mag.

Gebed
Kinderlied: Geen-slaap-liedje
https://www.youtube.com/watch?v=KSfZiln70lY
Ik wil nog niet gaan slapen, ik ben nog lang niet moe
Al zegt mijn moeder duizend keer: "Je moet naar bedje toe"
Er zijn nog zoveel dingen, waar ik aan denken moet
Ik had een acht voor rekenen de rest ging niet zo goed
Ik wil nog niet gaan slapen, het is nog niet zo laat
Ik wou dat ik naar buiten mocht, het sneeuwt zo mooi op straat
Het lijkt wel of de wereld opeens veranderd is
Het is zo stil en vredig en nergens duisternis
Heer Jezus als u terugkomt, dan zal het echt zo zijn
Geen ruzie en geen oorlog meer, geen honger en geen pijn
Een tien voor taal en rekenen, een negen voor gedrag
Maar nu moet ik gaan slapen, want morgen is er weer een dag

Bijdrage van Jaap Klein
Zingen: Lied 903: 5 en 6
Al mijn zorgen zijn zijn zorgen,
en zo slaap ik rustig in,
dat ik elke nieuwe morgen
opgewekt mijn werk begin.
Ach, in angst en in ellende
zou ik leven, als ik niet wist,
dat God de Heer mij ziet,
als ik God, mijn God niet kende.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

Lezen: Psalm 4
Zingen: Psalm 4: 2 en 3
Laat niet tot zonde uw geschil zijn,
maar zoekt uw vrede voor de nacht.
Spreekt tot uw hart en laat het stil zijn,
laat wat de Here wil uw wil zijn,
schenkt Hem wat Hij van u verwacht.
"Wie", zeggen velen, "toont ons 't goede?"
Verhef dan uw gelaat, o Heer.
Gij maakt het mij zo wel te moede;
hebben zij 's werelds overvloeden,
uw vrede in mijn hart is meer.
Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.

Verkondiging n.a.v. Psalm 4: 9 ‘zo slaap ik rustig in’
Zingen: Lied 221
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gebeden
Collecten
1. Diaconie 2. Kerk 3. Onderhoud Kerkelijk Centrum

Zingen: Opwekking 862 Vrijheid (door muziekband)
Stap uit de schaduw
Stap in het licht
Loop naar de vrijheid
En wees niet meer bang
Ren naar Zijn wijd open armen
Daar is genade voor jou
Dans zonder last op je schouders
Daar is genade
Waar de Geest van de Heer is
Daar is vrijheid, daar is vrijheid
Waar de Geest van de Heer is
Daar is vrijheid, daar is vrijheid
Refr.

Kom zoals je bent
Stap uit de nacht
Ervaar zijn onbegrensde kracht
Want de Geest is hier
Dus vier de vrijheid
3Vier de vrijheid

Geef Hem al je lasten
Je wonden en pijn
Kom in Zijn nabijheid
Bij Hem mag je zijn
Ren naar Zijn wijd open armen
Daar is genade voor jou
Dans zonder last op je schouders
Daar is genade
Waar de Geest van de Heer is
Daar is vrijheid, daar is vrijheid
Waar de Geest van de Heer is
Daar is vrijheid, daar is vrijheid
Refr. Kom…
Het duister beeft omdat Hij leeft
Er is kracht in Jezus' naam
Hij die ketens breekt en vrijheid geeft
Er is kracht in Jezus' naam
Het duister beeft omdat Hij leeft
Er is kracht in Jezus' naam
Hij die ketens breekt en vrijheid geeft
Er is kracht in Jezus' naam

Waar de Geest van de Heer is
Daar is vrijheid, daar is vrijheid
Waar de Geest van de Heer is
Daar is vrijheid, daar is vrijheid
Refr. Kom …..

Zegen
Gesproken Amen

Slotlied: Lied 704: 3 en daarna 2 (= Gez. 44)
Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

