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Welkom en mededelingen
Zingen Opwekking 234
Komt nu zijn poorten
met dankzegging binnen.
Gaat tot zijn voorhof
in met lof.
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Verheugt u,
weest blij in onze Schepper,
verheugt u, weest blij
in de Vader van 't Licht.
Verheugt u,
weest blij in onze Redder,
verheugt u in Hem,
die was en die is.
Votum en groet
Zingen Ps. 33:7, 2
Gebed
Schriftlezing Hebreeën 2:14-18
Zingen Gezang 160:1 en 2
Tekstlezing Zondag 14 H.C.
Verkondiging ‘Mensen-mens’
Zingen Psalm 56:5 en 6 Oude berijming

5 Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
'k vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
wat sterv'ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
door ijver aangespoord.
6 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood,
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot,
Gij zijt voor mij een schild in alle nood,
Gij hebt mijn smart verdreven,
uw dierb’re gunst is m’ altoos bijgebleven.
‘k Zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven:
zo word’ door mij zijn naam altoos verheven,
zo word’ zijn lof vergroot.
Dankgebed
Collecte; zingen Gezang 222
Geloofsbelijdenis
Zingen E.L.B. 122:3 en 4
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3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
Wie in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.
4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.
Zegen
Zingen Gezang 48:10

