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Voorzang: Weerklank lied 361 vers 3
God heeft eens zin woord gesproken.
Hij gaf zijn betrouwbaar woord.
Nooit heeft Hij zijn trouw gebroken,
Eeuwig, krachtig, levend woord.
In de vaart van de verhalen
Komt de Heer ons tegemoet.
Dit wil ons Gods woord verhalen:
Gods herschepping is zeer goed!
Stil Gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 75 vers 1 en 4
U alleen, U loven wij;
Ja wij loven U, o HEER;
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond'ren Uwer hand.
Geen geval, geen zorg, geen list,
Oost, noch west, noch zandwoestijn,
Doet ons meer of minder zijn:
God is rechter, die 't beslist;
Die, als aller Oppervoogd,
Deez' vernedert, dien verhoogt.
Geloofsbelijdenis

Zingen: Weerklank lied 493 vers 1 en 5
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.
Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in ’t hart.
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: 1 Samuël 25:1-35
Zingen: Psalm 14 vers 1 en 7
De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed:
"Daar is geen God". Zij doven 't licht der rede,
En maken zich, door gruwelijke zeden,
Afschuwelijk; daar is geen mens, die goed
Op aarde doet.
Och, daalde 't heil uit Sion spoedig neer.
Voor Israël! Als God Zijn volk uit lijden
En banden redt, zal Jacob zich verblijden,
En Israël al juichend geven d' eer
Aan zijnen HEER.
Preek: ‘’God bewaart’’

Zingen: Psalm 121 vers 1 en 4
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.
De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.
Dankgebed
Collecten
MeerKERK app
1 collecte is bestemd voor de diaconie.
2de collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK).
3de collecte is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen.
ste

Slotzang: Psalm 37 vers 2 en 3
Stel op den HEER in alles uw betrouwen;
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen;
Verlustig u met blijdschap in den HEER;
Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen,
U schenken, wat uw hart van Hem begeer'.
Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen;
Houd in uw weg het oog op God gericht,
Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen:
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht,
Doen dagen als de morgenzonnestralen,
En blinken als het helder middaglicht.

Zegen

