Ontmoetingsdienst 14-11-2021

Voorganger: Dhr Gert Timmer, Heerde
Organist: Allard van Dijk
Koor: Alemet uit Oene

Inleidend orgelspel
Intochtslied I: Alles wat adem heeft (LvK 146c: 1,7)
Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja, halleluja!
Roem dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu Amen,
zingen nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die hem vreest
Vader en Zoon en Heil’ge Geest!
Halleluja, halleluja!
Intochtslied II: Aan uw voeten Heer (Opw 462)
Refrein:
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U.
Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
En om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
Kom ik nu tot U, o Heer. (refrein)
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
Hier in een plaats van aanbidding,
In Geest en waarheid samen één te zijn,
In aanbidding voor U.
(Refrein)

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
Ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
Woord van welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en Groet

Alemet: Heer ontferm U
Heer, ontferm U over ons. Kom, en heel ons land.
Reinig met uw vuur, raak ons nu aan.
Wij buigen neer en roepen tot U, Heer:
O Heer, ontferm U over ons.
Alemet: Great I am
De graven gaan open, Jezus regeert in eeuwigheid.
Halleluja! Heilig is de Heer almachtig!
Inleiding op het thema “Just do it!”
Gebed
Samenzang: Wees stil voor het aangezicht van God (Opw 464)
Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
En kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent
En ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
Waar Hij verschijnt met vuur;
Een eeuwigdurend licht
Straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
En ons genezing brengt;
Niets is onmogelijk
Voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
Schriftlezing I: Prediker 5: 1-6 (NBV 2021)
1 Wees niet te haastig met je woorden en doe God niet overijld met
heel je hart geloften. Want God is in de hemel en jij bent op aarde,
dus moet je spaarzaam met je woorden zijn.
2 Drukte leidt tot dromerij en veel praten tot gebazel.
3 Wanneer je God toch een gelofte doet, los die dan ook spoedig in.
God is niet gesteld op dwazen. Los dus je geloften in.
4 Je kunt beter geen geloften doen dan een gedane gelofte niet
inlossen.
5 Sta je mond geen loze, zondige geloften toe en zeg niet naderhand
tegen de priester dat ze een vergissing waren. Wil je soms dat God
zich kwaad maakt over dergelijk gepraat en moet Hij wat je hebt
bereikt te gronde richten?
6 Dromerij en lege woorden zijn er al genoeg. Dus heb ontzag voor
God.

Samenzang: Ja is ja, nee is nee (Oke4kids)
Refrein (2x)
Ja is ja, nee is nee
Beloofd, is beloofd
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft
Hij is een God van liefde
Hij houdt heel veel van jou
Hij zal je nooit verlaten
want Hij is altijd trouw (Refrein 1x)
Ook wij moeten dit leren
om altijd trouw te zijn
en doen wat we beloven
dat geldt voor groot en klein (Refrein 1x)
Schriftlezing II: Jacobus 4: 13-17 (NBV 2021)
13 Dan iets voor u die zegt: Vandaag of morgen gaan wij naar die en
die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld
verdienen.
14 U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers
een damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.
15 U zou moeten zeggen: Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en
zullen we dit of dat doen.
16 Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. Dat
soort trots is volkomen ongepast.
17 Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan
zondigt hij.

Alemet: A thousand storms
Breng de regen en de woeste storm
Mijn trouw aan u slaat niemand neer en nooit verdrinkt het lied in
mijn hart:
Heilig bent u Heer, heilig bent u Heer van hemel en aard’
Uw hart is groter dan elke storm.
Alemet: Down to the river to pray
Ik daalde af naar de rivier om te bidden.
Wie zal de mantel en de kroon dragen?
Goede God, wijs me de weg!
Kom op, broeders, laten we naar beneden gaan.
Beneden in de rivier om te bidden.
Overdenking
Samenzang: Heer wijs mij Uw weg (Opw 687)
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
Geloofsbelijdenis
Alemet: Een toekomst vol van hoop
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
Dankgebed en voorbede

Samenzang: Ga nu heen in vrede (ELB 270)
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Zegen
Orgelspel
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