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Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich
bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet
nodig hebben.

Zingen: Psalm 23 vers 1
1.

De God des heils wil mij ten Herder wezen;
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden.
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden
In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden

Verkondiging ‘Blijdschap in de hemel’
Tekst: Lukas 15 vers 7: Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn
in de hemel over één zondaar die zich bekeert.

			
Zingen: Psalm 95 vers 1 en 4		

			

1. Komt, laat ons samen Isrels HEER.
Den rotssteen van ons heil, met eer,
Met Godgewijden zang ontmoeten;
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,
Met een verheven lofgedicht
En blijde psalmen, juichend groeten.
4. Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

Zingen: Psalm 68 vers 2 en 16
2. Maar 't vrome volk, in U verheugd,
Zal huppelen van zielevreugd,
Daar zij hun wens verkrijgen;
Hun blijdschap zal dan, onbepaald,
Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt,
Ten hoogsten toppunt stijgen.
Heft Gode blijde psalmen aan;
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan;
Laat al wat leeft Hem eren;
Bereidt den weg, in Hem verblijd,
Die door de vlakke velden rijdt;
Zijn naam is HEER der heren.
16. Gij koninkrijken, zingt Gods lof;
Heft psalmen op naar 't hemelhof,
Van ouds Zijn troon en woning;
Waar Hij, bekleed met eer en macht,
Zijn sterke stem verheft met kracht,
En heerst als Sions Koning.
Geeft sterkt' aan onzen God en HEER;
Hij heeft in Israël Zijn eer
En hoogheid willen tonen.
Erkent dien God; Hij is geducht;
En doet Zijn sterkte boven lucht
En boven wolken wonen.

Zegen

Na de dienst kunt u de werkjes van de kinderen bekijken en
elkaar ontmoeten bij een kopje koffie of fris.
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Mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Psalm 118 vers 7

7. De HEER is mij tot hulp en sterkte;
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang;
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
Dies loof ik Hem mijn leven lang.
Men hoort der vromen tent weergalmen
Van hulp en heil ons aangebracht;
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen:
"Gods rechterhand doet grote kracht."

Gelegenheid tot stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 100 vers 1, 2 en 3
1. Juich, aarde, juich alom den HEER ;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
2. De HEER is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.
3. Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.

Lezing van de wet van God
Zingen: Psalm 119 vers 88
88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen;
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond,
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren;
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond;
Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen.

Gebed om de opening van het Woord
en de verlichting met de Heilige Geest

			

Een vader heeft twee zonen maar de
jongste is er niet
hij blijft geduldig wachten
in zijn hart voelt hij verdriet
zoon waar ben je
zit je verloren ver van huis
je bent voor altijd welkom
bij ons thuis.

Kinderen basisschool zingen

Kinderen van de basisschool komen naar voren en zingen onder begeleiding van
de muziekgroep de liederen die bij de projectweek op school zijn geleerd:

Dit is de dag
Dit is de dag, (2x)
die de Heer ons geeft. (2x)
Weest daarom blij (2x)
en zingt verheugd. (2x)

			

Eens als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
Ja en Amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is Uw pleit beslecht.

Het is pas feest als iedereen er is
Een vrouw kijkt naar haar ketting
en zij telt en telt en telt
zij is een muntje kwijt
en zij gaat zoeken naar dat geld
munt, waar ben je
lig je verloren in een hoek
geloof me dat ik altijd naar je zoek.

Refrein:		
Kwijt, verloren, weg, gemist.
Feest, feest, feest,
Het is pas feest
als iedereen er is.

Een herder zorgt voor schapen
en hij telt en telt en telt.
Hij is er eentje kwijt
en hij gaat zoeken op het veld.
Schaap waar ben je
loop je verloren in de wind
ik zoek je net zo lang tot ik je vind.

Refrein

Eens als de bazuinen klinken

Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.

			
			
			
			
			

Refrein

Van die dag kan niemand weten,
maar het Woord drijft aan tot spoed.
Zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet?
Jezus Christus, gist’ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Schriftlezing: Lukas 15 vers 1 t/m 7 Het verloren schaap
1
2

Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen.
En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden:
Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen.
3 En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei:
4 	 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat
niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan,
totdat hij het vindt?
5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders.
6 En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen
hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren
was.

