Ontmoetingsdienst 15-05-2022

De verleiding weerstaan?!

Voorganger: Ds Brandsen, Harderwijk
Organist: Aart Stenfert
Koor: Musicum Amicis, Emst

Inleidend orgelspel
Lied voor de dienst I: Psalm 138 vers 1
U loof ik, Heer, met hart en ziel
in eerbied kniel ik voor U neder
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen
Gij zult, o Here, wijd en zijd
Uw heerlijkheid en trouw bewijzen
Lied voor de dienst II: Samen in de naam van Jezus
(Opwekking 167)
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.
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.

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!
Woord van welkom en mededelingen
(Daarna: Aanwezigen gaan staan)

Stil gebed
Votum en groet
(Aanwezigen gaan zitten)
Samenzang: Wees stil voor het aangezicht van God
(Opwekking 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.
Koor: Voor ieder land waar oorlog is...
Een gebed voor iedereen.
Want U kunt ons bevrijden, U hebt daarvoor de kracht.
In Uw hand zijn de tijden. In u is alle macht. Amen.
Koor: De Rivier (Opwekking 642)
Here Jezus, neem mijn leven
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water
‘k Wil U daar ontmoeten, Heer
Gebed

De Wapenrusting
Schriftlezing: Efeze 6: 10 – 18 (NBV 21)
Houd stand
10. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn
macht.
11. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen
houden tegen de listen van de duivel.
12. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen
hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de
duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
13. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te
kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid
stand te kunnen houden.
14. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen,
de gerechtigheid als harnas om uw borst,
15. de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan
uw voeten,
16. en draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle
brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven.
17. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard,
dat u van de Geest ontvangt.
18. Laat u bij het bidden leiden door de
Geest, iedere keer dat u bidt; blijf
waakzaam en bid voortdurend voor alle
heiligen.

Samenzang: Psalm 91 vers 1 en 5
Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.
Maar gij moogt schuilen bij de Heer,
geen kwaad bedreigt uw woning:
gij hebt tot schild en tegenweer
den allerhoogsten Koning.
Hij gaf zijn engelen bevel
dat u geen ding zou schaden;
zij zullen u naar Gods bestel
behoeden op uw paden.
Koor zingt: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht
op mijn pad. Naar Psalm 119.
Koor zingt: Mijn Jezus ik houd van U (Opwekking 392)
De grote Verlosser, Mijn Redder bent U;
'K Heb van U gehouden, Maar nooit zoveel als nu.

Overdenking

Samenzang: Ik bouw op U (Opwekking 124)
Ik bouw op U, Mijn Schild en mijn Verlosser
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming
Ik bouw op U en ga in Uwe naam

)
) x2

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelen
En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in Uwe naam

)
) x2

Ik bouw op U, Mijn Schild en mijn Verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
In rust met U die mij hebt voortgeleid

)
) x2

Dankgebed en voorbede
Koor zingt: Groot is uw trouw, o Heer (Opwekking 123)
Groot is Uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer, Aan mij betoond
Koor zingt: Zegen mij op de weg die ik moet gaan
(Opwekking 710)
Met een hart vol vrede, Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend, Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
Zegen

Samenzang: Heer, wat een voorrecht (Opwekking 249)
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want Uw woord maakt Uw wegen bekend.
Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet,
vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk,
één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn. (Refrein 1x)
Orgelspel
De collecten worden bij de uitgang ingezameld
Na afloop van de dienst is iedereen welkom in
de Arend voor koffie, thee of limonade.
U kunt deze dienst nog eens beluisteren op
www.kerknijbroek.nl
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