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Welkom door de ambtsdrager van dienst
Aanvangslied: Psalm 90a: 1 en 2
Bemoediging en Groet
Aanvangstekst:
Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op
geslacht.
Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had
gebaard –
u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. - Psalm 90
Zingen: Psalm 90a: 3, 4, 5 en 6
Gebed
Zingen: Lied 885 Groot is uw trouw
Lezing: Psalm 4 (Willibrordvertaling)
Een zangstuk op naam van David.
Antwoord mij toch als ik roep, God mijn God die voor mij
pleit; geef mij ruimte waar ik klem zit, wees genadig, luister
naar mijn bidden.
Mensen, hoe lang duurt het nog dat jullie God, mijn glorie,
bespotten en jullie lege beelden koesteren en jullie leugen
god nalopen?
Weet wel: de HEER doet wonderen voor zijn vrome: de
HEER verhoort mij als ik Hem roep.
Huiver, en zondig niet: overleg in jullie hart als je op bed
ligt en wees stil.
Breng volgens voorschrift je offer, en stel je vertrouwen in
de HEER.

Maar de massa blijft zeggen: ‘Wie zal ons het goede laten
zien?’ HEER, laat het licht van uw gelaat over ons
opgaan.
U geeft mijn hart meer vreugde dan overvloed aan most
en koren hun geven kan.
In vrede ga ik liggen en slaap terstond, U alleen, HEER,
laat mij leven, ongestoord, vol vertrouwen.
Zingen: Psalm 4: 3
Lezing: Filippenzen 4: 4 – 8 (NBV)
4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals:
wees altijd verheugd.
5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De
Heer is nabij.
6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig
hebt en dank hem in al uw gebeden.
7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven
gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan
alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig
is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is,
kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
Zingen: 905: 1
Overdenking
Zingen: 905: 2, 3 en 4
Geloofsbelijdenis (gesproken) – gemeente gaat staan
Antwoord: zingen: 413: 1 (staand)
Gebeden

Gaven
Slotlied: 416
Zegen

