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Welkom door Klaas van Aken

Opw 604
Kom en laat ons prijzen
de God van alle eeuwen,
Vader van de schepping,
Heer van zee en land.
Kom en laat ons prijzen
en juichen voor zijn grootheid,
want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in zijn hand.

Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam Hem,
want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in zijn hand.

Kom, laat ons aanbidden
de God van onze redding,
onze Goede Herder,
die ons leven leidt.
Kom, laat ons aanbidden,
ons buigen voor zijn grootheid,
want Hij is onze God
en wij de schapen die Hij weidt.

Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam Hem,
want Hij is onze God
en wij de schapen die Hij weidt.

Omdat wij aan Hem toebehoren,
wandelen wij in zijn licht.
Om Hem te zien, zijn stem te horen,
komen wij voor zijn aangezicht.

Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam Hem,
want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in zijn hand.

Votum en groet (Sela)
Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte
laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede van God, de Vader,
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Hallelujah, hallelujah, Amen!

Votum en Groet
Gebed
Opw 378

1 Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

2 Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

3 Ik zal Christus’ licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.
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4 Ik zal blij zijn als jij blij bent
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

5 Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Zegening Merry Grace Hardeman
Kinderlied: Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen (2x)
De bergen schiep Hij, rivieren erbij
De sterren maakte Hij ook
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen
Mijn God is zo groot ,zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen (2x)
Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij
Hij zorgt voor jou en voor mij
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen (2x)
Heb jij soms verdriet? ’t is God die het ziet
Hij legt zijn handen op jou
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen
Schriftlezing 1 Petrus 2: 1-2 (Willemijn Bondt)
1

Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij,
en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor
groeit en uw redding bereikt. 3U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 4Voeg u bij hem, bij
de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn
kostbaarheid, 5en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke
tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus
Christus, welgevallig zijn. 6In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb
uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7Kostbaar is hij
voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de
bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een
rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe
zijn ze bestemd. 9Maar u bent ① e e n u i t v e r k o r e n g e s l a c h t , ② e e n k o n i n k r i j k
van priesters, ③een heilige natie, ④een volk dat God zich verworven
h e e f t om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn
wonderbaarlijke licht. 10Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet
ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.
2

Preek

Opw. 167

1 Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2 Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3 Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Herbevestiging ambtsdragers (Nico Roubos, Dikkie Verburg, Inez Jansen),
Afscheid ouderling Paul de Baat
Woord van de voorzitter van de kerkenraad (Klaas van Aken)

Opw. 732
Wat een wonder dat ik
meewerken mag in uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag
en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen
zal ik werken aan uw recht.
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.
Wij mogen zorgen voor wie arm is,
kleden wie geen kleren heeft,
helpen wie gevlucht is,
delen met wie niets meer heeft.
Jezus deed het ons voor:
de Vader geeft, wij geven door.
Dankgebed en voorbeden
Mededelingen en collecte

Wij mogen bidden voor wie ziek is,
koken voor wie honger heeft,
steunen wie de kracht mist,
troosten wie gevangen leeft.
Jezus deed het ons voor:
de Vader geeft, wij geven door.

Collectes
1.

Evangelisatie Ichthus Eindhoven
Juist in deze moeilijke tijd willen we als Ichthus Eindhoven het licht van Jezus verspreiden onder de
studenten en willen we onszelf hierin blijven uitdagen. We doen dit op verschillende manieren, zoals het
organiseren van een Passion week, de student alpha, het Veritas, Huis van Gebed en de MisCie.
Uw bijdrage kan overgemaakt worden naar NL47 RABO 0373 7186 75 t.n.v. PGE collecten
o.v.v. KP17-07-22 Evangelisatie Ichthus Eindhoven

2.

Kruispunt
Uw bijdrage kan overgemaakt worden naar NL47 RABO 0373 7186 75 t.n.v. PGE collecten
o.v.v. KP17-07-22 Kruispunt

Opw 346
1

Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,
een stralend licht
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

2

Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

3

Maak ons tot een zegening
voor de volken, een zegening
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

4

Maak ons tot een vrolijk lied
voor de volken, een lied van dank
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.

Zegen

Welkom
Gezang 320

Votum & groet
Gebed
Schriftlezing: Psalm 33
1

Juich, rechtvaardigen, voor de HEER,
de oprechten moeten hem loven.
2

Huldig de HEER bij de klank van de lier,
speel voor hem op de tiensnarige harp.
3
Zing voor hem een nieuw lied,
speel en zing met overgave.
4

Oprecht is het woord van de HEER,
alles wat hij doet is betrouwbaar.
5
Hij heeft recht en gerechtigheid lief,
van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.
6

Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt,
door de adem van zijn mond het leger der sterren.
7
Hij verzamelt het zeewater en sluit het in,
hij bergt de oceanen in schatkamers weg.
8

Laat heel de aarde vrezen voor de HEER,
en wie de wereld bewonen hem duchten,
9
want hij sprak en het was er,
hij gebood en daar stond het.

1

Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus’ kerk.

3

God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om onszelve gaan.

4

De Heilge Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

10

De HEER doet de plannen van volken teniet,
hij verijdelt wat naties beramen,
11
maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand,
wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.
12

Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft,
de natie die hij verkoos als de zijne.
13
Uit de hemel ziet de HEER omlaag
en slaat hij de sterveling gade.
14

Vanaf zijn troon houdt hij het oog
op allen die de aarde bewonen.
15
Hij die de harten van allen vormt,
hij doorziet al hun daden.
16

Koningen winnen niet door een machtig leger,
brute kracht redt krijgsheren niet.
17
Van geen nut zijn paarden voor de overwinning,
hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst.
18

Het oog van de HEER rust op wie hem vrezenen hopen op zijn trouw:
hij zal hen redden in doodsgevaar,
bij hongersnood zal hij hun leven sparen.
19

20

Wij verwachten vol verlangen de HEER,
hij is onze hulp en ons schild.
21
Ja, om hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.
22

Schenk ons uw trouw, HEER,
op u is al onze hoop gevestigd.
Preek
Psalm 33

Gebeden
Collecte

7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de HERE laven
wie ontbering lijdt.

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd’ ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Opw. 355

Zegen

1

U die mij geschapen hebt,
U wil ik aanbidden als mijn God,
in voor- of tegenspoed.
Uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ’k danken hoe ik mij ook voel,
en U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

2

U bent mijn bestemming.
U hebt mij gemaakt om als uw kind
in voor- of tegenspoed
uw liefde uit te stralen.
Dit is mijn bestemming.
Dienen met verstand en met gevoel
vanuit gehoorzaamheid.
Heer, U bent mijn doel.

