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De dominee en de kerkenraad komen
binnen.
Iedereen is stil en we bidden stil tot de
HEERE.

De dominee gaat de preekstoel op

Votum en groet
Votum: de dominee vertelt aan de Heere dat we Zijn hulp
nodig hebben.
Groet: de dominee mag ons van de Heere God groeten.

We zingen Psalm 100 vers 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.

We belijden ons geloof

We zingen Morgenzang vers 6
Schenk Uwen zegen bij Uw Woord;
Het rijk des satans word' verstoord;
Sterk leraars, sterk onz' overheid,
In 't werk, door U hun opgeleid.

We gaan bidden



We lezen uit de Bijbel Handelingen 20: 7-12
7. En op den eersten dag der week, als de discipelen
bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met
hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij strekte zijne
rede uit tot den middernacht.
8. En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren.
9. En een zeker jongeling, met name Eutychus, zat in het venster en met
een diepen slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door
den slaap nederstortende, viel van de derde zoldering nederwaarts, en
werd dood opgenomen.
10. Doch Paulus, afgekomen zijnde, viel op hem, en hem omvangende,
zeide hij: Weest niet beroerd; want zijn ziel is in hem.
11. En als hij weder boven gegaan was, en brood gebroken en wat
gegeten had, en lang, tot den dageraad toe, met hen gesproken had,
vertrok hij alzo.
12. En zij brachten den knecht levende, en waren bovenmate vertroost.

We zingen Psalm 42 vers 1 en 5

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.



De dominee gaat preken over het stuk dat we uit de Bijbel
hebben gelezen.

We zingen psalm  34 vers 11
De HEER verlost en spaart
Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt.
Het zal, door Hem in gunst beschouwd,
Niet schuldig zijn verklaard.

We gaan bidden en danken

We zingen Psalm  116 vers 10 en 11
Ik zal Uw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!

De dominee geeft ons de zegen van de HEERE mee.

In de zaal achter de kansel is er gelegenheid tot het
drinken van een kopje koffie of een glaasje fris.


