
Eredienst 17 juni 2018 16.30 uur

Voorganger:  ds. J.M. Oldenhuis

Liturgie

Votum / zegengroet
Psalm 42: 1, 5

Gebed

Romeinen 8: 18-30

Opw. 770: Ik zal er zijn 
Kindermoment
Preek

Romeinen 8: 26-27

Gezang 151: 1, 2, 3, 4

Gebed

Geloofsbelijdenis (HC 20)
Liedboek 477

Collecte

Weerklank 211: Door al

het lijden van de tijden

(melodie Gez. 137)

Zegen



Mededelingen en handdruk



Onze hulp is (in) de naam van 
de HEER die hemel en aarde 
gemaakt heeft.
(Ps. 124:8)

Amen

Votum en zegengroet



Psalm 42: 1, 5

Heer, een hert in dorre streken

smacht niet sterker naar 't genot

van de koele waterbeken

dan mijn ziel naar U, o God.

Ja, ik dorst naar God, die leeft,

God, die gunst en liefde geeft.

Wanneer zal ik met de zijnen

voor Gods aangezicht verschijnen?



Psalm 42: 1, 5

Maar de HEER zal uitkomst geven,

die bij dag zijn gunst gebiedt.

Dit vertrouwen doet mij leven,

dat vermeld ik in mijn lied.

Daarom zing ik zelfs bij nacht,

want bij Hem verstilt mijn klacht.

'k Zal de God mijns levens prijzen,

biddend Hem mijn dank bewijzen.



Liturgie

Votum / zegengroet

Psalm 42: 1, 5

Gebed

Romeinen 8: 18-30

Opw. 770: Ik zal er zijn 
Kindermoment
Preek

Romeinen 8: 26-27

Gezang 151 : 1, 2, 3, 4

Gebed

Geloofsbelijdenis (HC 20)
Liedboek 477

Collecte

Weerklank 211: Door al

het lijden van de tijden

(melodie Gez. 137)

Zegen



Gebed



Lezen uit de Bijbel

Romeinen 8: 18-30



Opwekking 770
Ik zal er zijn 1, 2, 3



Opwekking 770
Ik zal er zijn 1, 2, 3 1/2

>>



Opwekking 770
Ik zal er zijn 1, 2, 3 2/2



Opwekking 770
Ik zal er zijn 1, 2, 3 1/3

>>



Opwekking 770
Ik zal er zijn 1, 2, 3 2/3



Opwekking 770
Ik zal er zijn 1, 2, 3

>>



Opwekking 770
Ik zal er zijn 1, 2, 3 3/3



Kindermoment





Romeinen 8: 26-27

Bediening van het Woord



Zuchten



Zuchten

Als bidden zuchten is…

De schepping zucht. En wij zuchten met 
de schepping mee. Soms weet je niet 
wat je moet bidden en kun je alleen 
maar zuchten



Zuchten

Als bidden zuchten is…

…zucht de Geest met je mee

De Geest helpt ons in onze zwakheid. 
Hij komt naast je staan zonder 
veroordeling of afwijzing, gaat mee de 
diepte in. Zijn woordloze zuchten 
komen aan bij God



Zuchten

Als bidden zuchten is…

…zucht de Geest met je mee…

…en daarom is er hoop

In lijden en zuchten ben je nooit alleen 
en op jezelf aangeleverd. Er blijft een 
verbinding met God. God laat je niet 
vallen en volvoert zijn plan



Gezang 151: 1, 2, 3, 4

Wanneer ik zoek naar woorden

en niets dan stilte vind,

dan weet ik: Heer, Gij hoorde

één stem: uw eigen kind.

Uw adem wekt mijn leven,

uw liefde kleurt mijn bloed;

mijn stilte is vergeven,

mijn zwijgen keurt Gij goed.



Gezang 151: 1, 2, 3, 4

Wanneer ik zoek naar zinnen

en bid om een gebed,

niet weet hoe te beginnen,

niet spreek, in stil verzet,

dan roep ik mij te binnen

uw stem, o Christus Gij,

Gij zult eens overwinnen

de tegenstem in mij.



Gezang 151: 1, 2, 3, 4

Wanneer ik zoek te zeggen

al wat er in mij leeft,

maar zich niet uit laat leggen

en zich niet open geeft,

dan ben ik al gevonden

voordat ik U niet vind;

dan bidt met duizend monden

de Geest, vol vuur en wind.



Gezang 151: 1, 2, 3, 4

Wanneer ik zoek naar woorden

is uw Woord mij genoeg;

dat Woord, dat wij eens hoorden,

dat Woord, dat mij al droeg,

dat zal mij blijven dragen

mij maakt geen stilte bang;

slechts dit wilt Gij mij vragen:

dat ik naar U verlang.



Liturgie

Votum / zegengroet

Psalm 42: 1, 5

Gebed

Romeinen 8: 18-30

Opw. 770: Ik zal er zijn 

Kindermoment

Preek

Romeinen 8: 26-27

Gezang 151 : 1, 2, 3, 4

Gebed

Geloofsbelijdenis (HC 20)
Liedboek 477

Collecte

Weerklank 211: Door al

het lijden van de tijden

(melodie Gez. 137)

Zegen



Gebed



Geloofsbelijdenis

Zondag 20

Vraag 53:
Wat gelooft u van de Heilige Geest?

Antwoord:
Ten eerste dat Hij samen met de Vader en de Zoon 
echt en eeuwig God is.
Ten tweede dat Hij ook mij gegeven is, om mij door 
waar geloof aan Christus en al zijn weldaden deel te 
geven, mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven.



Geest van hierboven, leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse Vrede, deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen,

als wij ontvangen al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,

als wij herboren Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Liedboek 477: 1, 2



Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege voor ons verkregen,

Gij zult op aarde de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten

en in U weten, 

dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Liedboek 477: 1, 2



Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here,

doet triomferen

die naar U heten

en in U weten,

dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Liedboek 477: 1, 2 2/2



Liturgie

Votum / zegengroet

Psalm 42: 1, 5

Gebed

Romeinen 8: 18-30

Opw. 770: Ik zal er zijn 

Kindermoment

Preek

Romeinen 8: 26-27

Gezang 151 : 1, 2, 3, 4

Gebed

Geloofsbelijdenis (HC 20)
Liedboek 477

Collecte

Weerklank 211: Door al

het lijden van de tijden

(melodie Gez. 137)

Zegen



Collecte

Plaatselijk Evangelisatie Werk



Weerklank 211 (wijs Gezang 137)

Door al het lijden van de tijden: 1, 2, 3

Door al het lijden van de tijden

wordt naar verlossing toegeleefd.

De schepping smacht naar Uw bevrijden,

naar ’t heil dat U Uw kind'ren geeft.

Wij zuchten mee en zien verlangend

naar U en Uw verschijning uit.

Reeds hebben wij de Geest ontvangen,

Die 'Kom!' roept, samen met Uw bruid.



Weerklank 211 (wijs Gezang 137)

Door al het lijden van de tijden: 1, 2, 3

Door U, Heer Jezus, is het leven

dat nooit meer sterft aan ’t licht gebracht.

Eens zult U ons met eer omgeven,

deelt U met ons Uw troon en macht.

Is ’t Vaderhuis straks onze woning,

dan zullen wij U zien, o Heer.

Daar vindt Uw liefde haar bekroning

en brengen wij U eeuwig eer.



Weerklank 211 (wijs Gezang 137)

Door al het lijden van de tijden: 1, 2, 3

Dat uitzicht doet ons in dit leven

vol moed volharden in de strijd.

Houd steeds ons oog omhoog geheven

naar U, o Heer der heerlijkheid

Versterk zo ons geloofsvertrouwen,

U gaf Uw Geest als onderpand.

Nú nog geloof, maar stráks aanschouwen:

doe spoedig, Heer, Uw woord gestand.



Zegen

Versterk zo ons geloofsvertrouwen,
U gaf Uw Geest als onderpand.

Nu nog geloof, maar straks aanschouwen:
doe spoedig, Heer, Uw woord gestand.



Aanvang diensten volgende week: 10.00 en 16.30 uur


