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Inleidend orgelspel
Als het orgel stil houdt komt de kerkeraaad binnen en de
ouderling van dienst doet de afkondigingen.

Welkom en mededelingen

Voorzang Weerklank 501 vs. 1 en 4
Beveel gerust uw wegen, al wat uw leven deert,
bij God aan, die u zegent en die ’t heelal regeert!
Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden, waarlangs uw voet kan gaan.
Laat Hem besturen, waken – ’t is wijsheid wat Hij doet;
zo zal Hij alles maken, dat g’u verwond’ren moet,
als Hij, die alle macht heeft, met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft, waarom u nu nog schreit.

Stil gebed
In stilte en met gebed bereiden wij ons voor op de dienst.

Votum
Wij belijden van Wie wij onze hulp en kracht verwachten.

Groet
De Heere God begroet hen, die alle hulp en kracht van Hem
verwachten.

Psalm 119 vs. 77
Zie mijn ellend', o HEER, en help Uw knecht,
Want Uwe wet is in mijn hart geschreven;
Ai, twist Gij zelf mijn twistzaak naar Uw recht,
Verlos mij, sterk met nieuwen moed mijn leven,
Naar 't Godd'lijk woord, mij gunstig toegezegd,
En mij ten troost in angst en druk gegeven.
Wij stellen ons leven onder de Heilige wet, de 10 geboden
die voor ons zijn als leefregels van God.
En we horen hoe Jezus deze 10 geboden heeft samengevat
in twee hoofdregels.
Eens sprak God tot Israel en zo spreekt Hij ook vandaag ook
vandaag tot ons:
Ik ben de eeuwige God die u uit het land Egypte, uit de slavernij
verlost heb.
1: U zult geen andere goden naast Mij of in plaats van Mij
vereren.
2: Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets
dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde
of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet
neer, vereer ze niet, want Ik, de Heere, uw God, duld geen
andere goden naast Mij. Ik zal het vergelden aan de derde en
vierde generatie wanneer ze Mij verachten; maar als ze Mij
liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik hun Mijn liefde tot in
duizend geslachten.
3. U zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet zinloos
gebruiken. Ik zal Mij wreken aan een ieder die Mijn naam lastert
of misbruikt.
4. Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen
lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de

zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEERE, Uw
God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen
en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook
voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes
dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de
zee met alles wat er in leeft, en op de zevende dag rustte Hij.
Daarom heeft de Heere de sabbat gezegend en heilig
verklaard.
5. Eert uw vader en uw moeder, want daaraan verbind ik de
belofte van een goede toekomst
6. U zult niet moorden.
7. U zult geen overspel plegen
8. U zult niet stelen
9. U zult geen valse getuigenis afleggen tegen uw
medemensen.
10: Zet uw zinnen niet op het huis van eeen ander, en evenmin
op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of
wat ook Maar Aan een ander toebehoort.

Jezus heeft deze geboden als volgt samengevat:
God zult u liefhebben boven alles. Dat is het eerste en grootste
gebod.
En de naaste zult u liefhebben zoals u uzelf liefhebt.
In deze twee geboden wordt de hele wet van God vervuld en
ook de woorden van de profeten. AMEN

Zingen: Psalm 73 vs. 2 en 12
Ik zag met nijdig' ogen aan,
Hoe dwazen hier op rozen gaan,
En hoe godd'lozen in hun gangen,
Al veeltijds rust en vreê erlangen.
Zij weten van geen tranenbrood,
Van gene banden, tot hun dood;
Hun kracht is fris; zij zijn gezond
Tot op hun laatsten avondstond.
'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.
Gebed

Schriftlezing: Handelingen 16 vs. 16-25
16En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed
gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest
had, ons tegemoetkwam. Zij verschafte haar meesters veel
inkomsten met waarzeggen.
17Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: Deze
mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons
een weg naar de zaligheid verkondigen.
18En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die
zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: Ik
gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te
gaan! En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg.

19Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten
verdwenen was grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen
mee naar de markt, voor de stadsbestuurders.
20En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden,
zeiden zij: Deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het
zijn namelijk Joden,
21en zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen
en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn.
22En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de
magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met
stokken te slaan.
23En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij
hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te
bewaken.
24En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de
binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok.
25En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en
zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar
hen.

Zingen: Psalm 121 vs. 2 en 4
Hij is, al treft u 't felst verdriet,
Uw wachter, die uw voet
Voor wankelen behoedt;
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
Geen kwaad zal u genaken;
De HEER zal u bewaken.
De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

Preek over: Handelingen 16 vs. 25
Paulus’ vervolging en verdrukking: zingen in de nacht.

Zingen: Psalm 42 vs. 5 en 7
Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.
Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.
Collecten: 1e Diakonie quotum
2e Pastoraat
3e Onderhoud Kerk

Dankgebed en voorbeden
Wij danken God voor Zijn genade en zegen en wij willen alle
noden en zorgen, verdriet en rouw voor de Heere neerleggen
en de Heere vragen om troost en hulp.

Slotzang: Weerklank 505 vs. 1
Ga niet alleen door ’t leven,
die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven,
ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen,
daar is zoveel geween
en zoveel leed te dragen.
Ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen.
Ga niet alleen!

Zegen.

Uitleidend orgelspel

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Onderhoud Kerk

Ieder is na de dienst hartelijk welkom in het koor van de kerk.
We kunnen elkaar daar ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie of een glas limonade..
U/jij bent van harte welkom

De koster verzoekt u vriendelijk om de liturgie mee naar huis te
nemen.

