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Voorzang: Weerklank lied 609 vers 1, 2
en 3
Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud,
woont de Vader in de hemel
die van alle kind’ren houdt.
Ook voor zieke kind’ren zorgt Hij,
kent hun tranen en hun pijn.
Ja, voor groten en voor kleinen
wil de Heer een helper zijn.
Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen onze handjes saam.
Heer die altijd naar ons luistert,
neem nu ons gebedje aan.
Stil Gebed
Votum en groet
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Попередник: Rev. Е. ван дер Поль
Прелюдія: Резонансна пісня 609,
куплет 1, 2 і 3
Вищий за блакитне небо
і золоті зірки,
чи живе Отець на небі
який любить всіх дітей.
Він також піклується про хворих дітей,
знає їхні сльози та їхній біль.
Так, для великих і для маленьких
Господь хоче бути помічником.
Тому ми з повагою просимо,
складемо руки разом.
Господи, що завжди слухає нас,
прийміть нашу молитву зараз.
Тиха молитва
Вотум і вітання

Zingen: Psalm 27 vers 7
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed,
gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar,
houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den
HEER.
Tien Geboden
Zingen: Weerklank lied 149 vers 1 en 2
Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Спів: Псалом 27, вірш 7
Якби я в це життя не вірив
Моя душа повинна насолоджуватися
Божою ласкою і допомогою,
Боже мій, куди поділася моя надія, моя
відвага?
Я загинув у всьому своєму смутку й
жалобі.
Чекай на Господа, володарю
благочестивий, зважайся:
Він вірний, джерело всякого добра;
Тож його сила спадає на вас у слабкості;
Чекай тоді, так чекай, покладайся на
Господа.
Десять заповідей
Заспівай: Резонансна пісня 149 куплет
1і2
Ісусе, життя нашого життя,
Ісусе, смерть нашої смерті,
Ти віддав себе за нас,
Ти береш на себе страх і страждання,
Ви повинні померти від своїх страждань
щоб звільнити наше життя.
Тисячу, тисячу разів, Господи,
подяка і честь вам за це.
Ти, який все виніс
вся ненависть і всяке зневага,
кого знущаються і б'ють,
Ти праведний, Сину Божий,
як найменш зв'язаний для людини,
звинувачений за наш гріх.
Тисячу, тисячу разів, Господи,
подяка і честь вам за це.

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Mattheüs 26:36-56 &
Johannes 20:19-31
Zingen: Psalm 91 vers 1 en 5
Hij, die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Ko - ning
Beveiligd in den duist'ren nacht,
Beschaduwd in Gods wo - ning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen, die op Hem bouwen,
Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.
Ik steun op God, mijn toeverlaat,
Dies heb ik niets te vre - zen.
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad;
Uw tent zal veilig we - zen;
Hij zal Zijn engelen gebiên,
Dat z' u op weg bevrijden;
Gij zult hen, in gevaren, zien
Voor uw behoud'nis strijden.
Preek: ‘’Geloven in je doen en laten’’

Молитва за Святого Духа

Читання Святого Письма: Матвія
26:36-56 і Івана 20:19-31

Спів: Псалом 91, вірш 1 і 5
Хто чекає Божого захисту,
Є найвищим королем
У безпеці темної ночі,
Затінений у Божій оселі.
Це те, що я називаю Богом, таким же
великим
Для тих, хто будує на Ньому,
Моя фортеця, мій притулок у біді,
Бог моєї довіри.

Я покладаюся на Бога, мій притулок,
Мені за це нема чого боятися.
Хто вірить Богові, той не шкодить;
Ваш намет буде в безпеці;
Він запропонує своїм ангелам,
Що вони звільнять вас на вашому шляху;
Ви побачите їх у небезпеці
Боріться за своє порятунок.

Проповідь: «Вір у те, що ти робиш і не
робиш»

Zingen: Weerklank lied 153 vers 1, 2 en
7
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.
’k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam
wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.
Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid
prijzen,
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid
noemen
als sterkte roemen.

Заспівай: Резонансна пісня 153 куплет
1, 2 і 7
Навчи мене, Господи, віддавати
справедливість у Твоїх стражданнях,
в цьому морі тонуть мої думки:
о люби це, щоб звільнити грішників,
довелося так страждати.
Я бачу тебе, сам Бог, прославлений
навіки,
слухняні люди до смерті,
катували і били замість нас,
нести гріх.
Дозволь мені, Господи, прославити Твою
дивовижну мудрість,
дурість і досада для мирських мудрих,
дозволь мені назвати твій хрест такою
сильною слабкістю
хвалитися як силою.

Dankgebed
подяки
Collecten
MeerKERK app
1ste collecte is bestemd voor de HGJB.
2de collecte is bestemd voor het werk in de
eigen gemeente (CvK).
3de collecte is bestemd voor het plaatselijk
jeugdwerk.

збирати
Більше додаток CHURCH
1-а колекція призначена для HGJB.
Другий збірник призначений для роботи
у власному муніципалітеті (CvK).
3-й збірник призначений для роботи з
місцевою молоддю.

Slotzang: Weerklank lied 217 vers 4 en 5
Laat dat koninkrijk nu komen,
doe ons dromen,
dromen van dat kleine kind
bukkend om een slang te strelen –
zie ze spelen!
heel uw schepping eensgezind.
Dan wordt alles vol van vrede,
uitgestreden
buigen wij de wapens om.
O, dan ploegen wij met zwaarden
nieuwe aarde –
Heer, uw vrede zingt alom!
Zegen

Завершальна пісня: Резонансна пісня 217,
куплет 4 і 5
Нехай це царство прийде зараз,
змусити нас мріяти,
мріяти про цю маленьку дитину
нахилившись пестити змію –
дивись, як вони грають!
все ваше творіння одностайно.
Тоді все наповниться спокоєм,
виснажений
міняємо руки.
Ой, тоді ми ораємо на мечах
нова земля Господи, мир Твій співає всюди!
Благословення

