zondag 18 juli 2021 – Livestream https://youtu.be/864tVDXuNoI

“Pleiten op Gods beloften”
voorganger:

Mw. Anita Stigter

muziek/zang: Harry Heystek,
Irma Beurmanjer en Jaap Rijneveld

Instrumentale muziek voorafgaand
+++
Welkom en mededelingen
Collectedoelen:
1ste Voedselbank
2de Koningskerk
Intochtslied Opwekking 430 – Samen in de naam van Jezus
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.
Stil gebed
Votum en Groet
Gebed en verootmoediging
Lied Opwekking 642 – De rivier
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader kom, ontmoet mij hier

Here Jezus, neem mijn leven
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water
‘k Wil U daar ontmoeten, Heer

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
‘t Is een stroom van uw genade,
waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

Kom ontvang een heel nieuw leven
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt, ontmoet mij hier
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Here Jezus, neem mijn leven
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water
‘k Wil U daar ontmoeten, Heer
Leid mij steeds weer naar het water
‘k Wil U daar ontmoeten, Heer
Genadeverkondiging
Lied Psalm 89 : 1 en 5
1

Ik wil uw liefde, HEER, bezingen voor altijd
en van uw trouw getuigen tot in eeuwigheid.
U hebt uw dienaar David liefdevol gezworen:
‘Wij sluiten een verbond, Ik heb jou uitverkoren.
Mijn goedheid blijft in stand: je kunt erop vertrouwen
dat Ik je koninkrijk de eeuwen door zal bouwen.’
dat zij met diep ontzag uw koningstroon omringen.

5

Gelukkig is het volk dat de bazuin herkent.
Zij juichen voor uw naam omdat U bij hen bent.
Zij wandelen met U; uw licht beschijnt hun ogen.
Uw glorie maakt hen sterk, U zult hen weer verhogen.
U bent voor hen een schild, U leidt hen naar de zege.
Hun koning hebben zij van U, de HEER, gekregen.

Kinderbijdrage / maandtekst Psalm 91 : 1 en 2
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont en overnacht in Zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God;
Ik vertrouw op U!
Lied – Mijn toevlucht (Sela)
Gebed om de verlichting met de Heilige geest
Bijbellezing 1 Kronieken 4 : 1 – 10
1

Nakomelingen van Juda: Peres, Chesron, Karmi, Chur en Sobal. 2 Sobals zoon Reaja verwekte Jachat en Jachat
verwekte Achumai en Lahad; al deze families komen uit Sora. 3 Dit zijn de nakomelingen van de stichter van
Etam: Jizreël, Jisma en Jidbas. Hun zuster heette Hasselelponi.
4
Penuel, de stichter van Gedor, en Ezer, de stichter van Chusa. Dit waren de nakomelingen van Chur, de
oudste zoon van Efrat en de stichter van Betlehem. 5 Aschur, de stichter van Tekoa, had twee vrouwen, Chela
en Naära. 6.Naära baarde hem Achuzzam, Chefer en de stamvaders van de families Temen en Achastar, allemaal nakomelingen van Naära. 7 Zonen van Chela: Seret, Jesochar en Etnan. 8 Kos verwekte Anub en Hassobeba en was de stamvader van de families van Acharchel, de zoon van Harum. 9 Jabes stond in hoger aanzien
dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem in pijn gebaard.’ 10 Jabes
bad tot de God van Israël: ‘Zegen mij: maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat
ik geen pijn hoef te lijden.’ God gaf hem wat hij gevraagd had.
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Lied Opwekking 518 – Heer, U bent altijd bij mij
Heer U doorgrondt en kent mij,
Mijn zitten en mijn staan.
En U kent mijn gedachten,
Mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond O Heer
die zijn voor U bekend.
En waar ik ook naartoe zou gaan,
Ik weet dat U daar bent.

Heer U bent altijd bij mij,
U legt U handen op mij,
En U bent voor mij,
En naast mij,
En om mij heen.
Elke dag.

Heer U bent altijd bij mij,
U legt U handen op mij,
En U bent voor mij,
En naast mij,
En om mij heen.
Verkondiging Pleiten op Gods beloften
Luisterlied Ode 29 – Het diepe water
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, aansluitend gezamenlijk Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome;
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen.
Slotlied Opwekking 331 – Breng dank aan de Eeuwige
Breng dank aan de Eeuwige
breng dank aan de Heilige
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.

)
) 2x
)
)

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, )
zegt de arme: ik ben rijk,
) 2x
om wat de Here heeft gedaan voor ons.)
Breng dank.

Wegzending en zegen
En de gemeente antwoordt met: Amen!
Orgelspel
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