Opening Winterwerk

27 september 2020, 9.30 uur
Voorganger: ds. E. van Wijk
Organist: Joop de Zwart

Voor de dienst speelt de organist op het orgel.

Nadat de kerkenraad binnengekomen is, worden de mededelingen
voorgelezen.
Psalm 100: 1 en 2.
(Indien mogelijk gaan we hierbij staan).
Juich, aarde, juicht alom den HEER,
dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
Komt, nadert voor Zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
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 bidden in stilte.

Bemoediging en groet.
Wij geloven dat de dienst met Gods hulp wordt gehouden (bemoediging) en
dat Hij ons in deze dienst wil ontmoeten (groet).
“Here Jezus, om uw woord” (Op Toonhoogte 171).
Here Jezus, om Uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.

We luisteren naar de lezing van de wet.

Psalm 143: 10.
Leer mij, o God van zaligheden,
mijn leven in Uw dienst besteden,
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand!
Uw goede Geest bestier' mijn schreden
en leid' mij in een effen land.
We bidden samen om de opening van het Woord en het licht van de Heilige
Geest.

Schriftlezing: Filippenzen 3: 17.
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Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen
die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt.

“Jezus, open mijn oren” (Op Toonhoogte 434: 1 en 2).
Jezus, open mijn oren.
Leer mij Uw stem te verstaan.
Leer mij uw woorden te horen,
te weten waar ik moet gaan.
Om uw licht te verspreiden,
uw naam te belijden
Leer mij uw stem te verstaan.
Jezus, open mijn ogen.
Leer mij de mensen te zien,
zoals U ze ziet uit de hoge.
U bent de Heer die ik dien.
Om uw liefde te geven
aan wie met mij leven.
Leer mij de mensen te zien.

Schriftlezing: Mattheus 4: 18-25.
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En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon,
die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen,
want zij waren vissers.
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En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen
maken.
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Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
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Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus,
de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader
Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
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Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.
23
En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en
predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke
kwaal onder het volk.
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En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten
bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen
bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en
verlamden; en Hij genas hen.
25
En grote menigten volgden Hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en
Judea, en van over de Jordaan.
“Jezus die langs het water liep” (Op Toonhoogte 174).
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar, zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
Jezus die langs de straten kwam,
en tollenaars terzijde nam:
‘k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen', Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

Christus die door de wereld gaat,
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.
We luisteren naar de preek.
Titel: Kom achter Mij!
Tekst: Mattheus 4: 19.
De preek gaat in op twee vragen:
1. Wat maakt nu dat ik Jezus volg?
2. en hoe kan ik dan een visser van mensen zijn?
Psalm 108: 1
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot Uw dienst en lof bereid;
'k Zal zingen voor den Opperheer,
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.

We staan kort stil bij een nieuwe start van onder andere het winterwerk.

“ 'k Heb Jezus nodig” (Op Toonhoogte 403).
'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag.
In m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k Heb Hem nodig, dag aan dag.

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag.
In m’n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag.

We danken samen de Heere God en we bidden voor elkaar en voor de wereld
om ons heen.
U kunt via de inmiddels bekende wegen online uw gaven geven. De doelen
van de collecten zijn als volgt:
1. Diaconie - Plaatselijk winterwerk
2. Kerk
3. Orgelfonds
Psalm 150: 1.
(Indien mogelijk gaan we hierbij staan).
Looft God, looft Zijn naam alom,
looft Hem in Zijn heiligdom,
looft des HEEREN grote macht
in den hemel Zijner kracht;
looft Hem om Zijn mogendheden,
looft Hem naar zo menig blijk
van Zijn heerlijk koninkrijk
voor Zijn troon en hier beneden!

Voordat we de kerk uit gaan bidden we om de zegen van de Heere God.

Fijn dat u en jij vanmorgen in de kerk waren of online meeleefden. Na de
dienst is iedereen van harte uitgenodigd op het Molenplein voor ontmoeting
– op gepaste afstand – met elkaar.

Heeft u vragen of wilt u reageren naar aanleiding van deze dienst, dan kunt u
contact opnemen met:
Ds. E. van Wijk, predikant
T 0416-272380
E predikant@hervormd-sprang.nl
Meer informatie over onze gemeente en alle activiteiten in het komende
winterseizoen vindt u op:

