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Welkom en mededelingen
Zingen: Gezang 173: 1,2 en 4 (Alles wat over ons geschreven is…)
Votum en groet
Onze hulp is in de Naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.
Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, door onze Here Jezus
Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Zingen: Gezang 351: 1 en 4 (Zie ons heden, voor U treden)
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Jesaja 23
Zingen: Psalm 67: 1 en 2 (God zij ons gunstig en genadig)
Verkondiging: Jesaja 23: 17 - 18 (De laatste bloei van de wereldhandel)
Zingen: Psalm 72: 1, 2 en 3 (Geef, Heer, de koning uwe rechten)
Dankzegging en voorbede
Afsluiten met Opwekking 436 (Onze Vader)
Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard'.
Refrein:
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
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Onze Vader in de hemel,
geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
Refrein:
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
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En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
Refrein:
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen. Amen.
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Collecte; zingen Opwekking 520 (Wees mijn verlangen)
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt,
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit
Zingen: Gezang 427: 1, 3 en 7 (Beveel gerust uw wegen)
Zegen: De GENADE van onze Here Jezus Christus;
en de LIEFDE van God onze Vader;
en de GEMEENSCHAP van de Heilige Geest
zij MET U ALLEN
Zingen: Gezang 456: 3

