
Startzondag 24 September 2017 

1 



Welkom en mededelingen 
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Samenzang 
Dankt, dankt nu allen God 

Gezang 44:1 en 3 LvdK  
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Gezang 44:1 

 Dankt, dankt nu allen God  
met hart en mond en handen, 

 die grote dingen doet  
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
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Gezang 44:3 

 Lof, eer en prijs zij God  
die troont in 't licht daarboven.  
Hem, Vader, Zoon en Geest  
moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer,  
gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk. 
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Stil gebed 
Votum en Groet 
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Zingen met de Cantorij: 
Groot is uw trouw o Heer 

Opwekking 123 
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Opwekking 123 (1/4) 

 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

 Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 

 die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
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Opwekking 123 (2/4) 

 Groot is uw trouw, o Heer,  
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.  
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Opwekking 123 (3/4) 

 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

 Kracht voor vandaag,  

 blijde hoop voor de toekomst. 

 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
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Opwekking 123 (4/4) 

 Groot is uw trouw, o Heer,  
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.  
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Schuldbelijdenis 
Gebed 
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Genadeverkondiging: 1 Petrus 3:18 (HSV) 

  18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de 
zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, 
voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God 
zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in 
het vlees, maar levend gemaakt door de 
Geest, 
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Zingen: 
Door uw genade Vader 

Cymbaal 54 

Opwekking 369 
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Cymbaal 54 (1/6) 

 Door Uw genade, Vader, 

 mogen wij hier binnengaan. 

 Niet door rechtvaardige daden, 

 maar door het bloed van het Lam. 
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Cymbaal 54 (2/6) 

 U roept ons in Uw nabijheid 

 en dankzij Uw Zoon. 

 Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 

 komen wij voor Uw troon, 

 komen wij voor Uw troon. 
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Cymbaal 54 (3/6) 

  Nooit konden wij zonder zonde 

 voor u staan. 

 Maar in Uw Zoon zijn wij schoon. 

 Door het bloed van het Lam. 
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Cymbaal 54 (4/6) 

  Nooit konden wij zonder zonde 

 voor u staan. 

 Maar in Uw Zoon zijn wij schoon. 

 Door het bloed van het Lam. 
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Cymbaal 54 (5/6) 

 Door Uw genade, Vader, 

 Mogen wij hier binnengaan. 

 Niet door rechtvaardige daden, 

 Maar door het bloed van het Lam. 
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Cymbaal 54 (6/6) 

 U roept ons in Uw nabijheid 

 en dankzij Uw Zoon. 

 Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 

 komen wij voor Uw troon, 

 komen wij voor Uw troon, 

 komen wij voor Uw troon. 
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Leefregel: 2 Petrus 3:8-16 (HSV) 
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Leefregel: 2 Petrus 3:8-16 (1/5) 

 8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, 
geliefden,  dat één dag bij de Heere is als 
duizend jaar en duizend jaar als één dag. 

  9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals 
sommigen dat als traagheid beschouwen),  
maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat 
enigen verloren gaan, maar dat allen tot 
bekering komen. 
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Leefregel: 2 Petrus 3:8-16 (2/5) 

 10 Maar de dag van de Heere zal komen  als 
een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen 
met gedruis voorbijgaan en de elementen 
brandend vergaan, en de aarde en de werken 
daarop zullen verbranden.  

 

 11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, 
hoedanig behoort u dan te zijn in heilige 
levenswandel en in godsvrucht; 
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Leefregel: 2 Petrus 3:8-16 (3/5) 

 12 u, die de komst van de dag van God 
verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  
waarop de hemelen, door vuur aangestoken, 
zullen vergaan en de elementen brandend 
zullen wegsmelten. 

 13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn 
belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe 
aarde, waar gerechtigheid woont. 
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Leefregel: 2 Petrus 3:8-16 (4/5) 

 14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen 
verwacht, beijver u om onbevlekt en 
smetteloos door Hem bevonden te worden in 
vrede 

 15 en beschouw het geduld van onze Heere 
als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder 
Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u 
geschreven heeft,  
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Leefregel: 2 Petrus 3:8-16 (5/5) 

 16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze 
dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn 
sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, 
die de onkundige en onstandvastige mensen 
verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de 
andere Schriften. 
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Zingen met de muziekgroep: 
Omdat Hij leeft 

Opwekking 47 
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Opwekking 47: 

 Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. 

 Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. 

 Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. 

 En het leven is het leven waard 

 omdat Hij leeft. 
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Gebed 
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Kinderen gaan naar de bijbelklas 
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Introductie jaarthema 
seizoen ‘17-’18 
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Lezen: 1 Petrus 1:1-15 (HSV) 
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Lezen: 1 Petrus 1:1-12 (1/6) 

 1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan 
de vreemdelingen  in de verstrooiing in 
Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, 

 2 uitverkoren overeenkomstig de voorkennis 
van God de Vader, door de heiliging van de 
Geest, tot gehoorzaamheid en  besprenkeling 
met het bloed van Jezus Christus:  moge 
genade en vrede voor u  vermeerderd worden. 
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Lezen: 1 Petrus 1:1-12 (2/6) 

 3 Geprezen zij de God en Vader van onze 
Heere Jezus Christus,  Die ons, 
overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, 
opnieuw geboren deed worden tot een 
levende hoop,  door de opstanding van Jezus 
Christus uit de doden, 

 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en 
onverwelkbare erfenis,  die in de hemelen 
bewaard wordt voor u. 
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Lezen: 1 Petrus 1:1-12 (3/6) 

 5 U wordt immers door de kracht van God 
bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die 
gereedligt om geopenbaard te worden in de 
laatste tijd. 

 6 Daarin verheugt u zich,  ook al wordt u nu 
voor een korte tijd – als het nodig is – 
bedroefd door allerlei verzoekingen,  
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Lezen: 1 Petrus 1:1-12 (4/6) 

 7 opdat de beproeving van uw geloof – die 
van groter waarde is dan die van goud, dat 
vergaat en door het vuur beproefd wordt – 
mag blijken te zijn tot lof en eer en 
heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus 
Christus. 

 8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u 
Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, 
maar gelooft, verheugt u zich met een 
onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, 
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Lezen: 1 Petrus 1:1-12 (5/6) 

 9 en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, 
namelijk de zaligheid van uw zielen. 

 10 Naar deze zaligheid hebben  de profeten, 
die geprofeteerd hebben over de genade die 
aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. 

 11 Zij onderzochten op welke en wat voor tijd 
de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, 
toen Hij tevoren getuigde van  het lijden dat 
op Christus komen zou, en ook van de 
heerlijkheid daarna. 
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Lezen: 1 Petrus 1:1-12 (6/6) 

 12 Aan hen werd geopenbaard dat zij niet 
zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u 
nu verkondigd zijn door hen die u het 
Evangelie verkondigd hebben  door de Heilige 
Geest, Die vanuit de hemel gezonden is;  
dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te 
verdiepen. 
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Zingen met de muziekgroep: 
Verberg mij nu. 

Opwekking 695 
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Opwekking  695 (1/4) 

1. 

 verberg mij nu 

 onder uw vleugels Heer 

 houd mij vast 

 in Uw sterke hand 
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Opwekking  695 (2/4) 

Refrein:  

 als de oceaan haar krachten toont 

 zweef ik met U hoog 

 boven de storm 

 Vader, U bent sterker dan de vloed 

 dan word ik stil; 

 U bent mijn God! 
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Opwekking  695 (3/4) 

2. 

 vind rust mijn ziel 

 in God alleen 

 ken Zijn kracht 

 vertrouw Hem en wees stil 
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Opwekking  695 (4/4) 

Refrein:  

 als de oceaan haar krachten toont 

 zweef ik met U hoog 

 boven de storm 

 Vader, U bent sterker dan de vloed 

 dan word ik stil; 

 U bent mijn God! 
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Preek 
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Samenzang: 
‘k ben reizend naar die stad 

Cymbaal 20 

JdH 19 
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Cymbaal 20 (1/4) 

 'k Ben reizend naar die stad, 
waar Christus 't licht zal zijn,  
om eeuwig daar te zijn bij Hem,  
bevrijd van zorg en pijn. 

Refr: 

 Geen smart meer daar omhoog,  
geen smart meer daar omhoog;  
God Zelf wist daar de tranen droog,  
geen smart meer daar omhoog. 
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Cymbaal 20 (2/4) 

 Al 't schoon op aarde kleeft 
de vloek der zonde aan, 
maar in die reine stad kan nooit  
de zonde binnengaan. 

Refr: 

 Geen smart meer daar omhoog,  
geen smart meer daar omhoog;  
God Zelf wist daar de tranen droog,  
geen smart meer daar omhoog. 
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Cymbaal 20 (3/4) 

 Daar is geen dood, geen rouw,  
geen leed, geen zielsangst meer;  
maar eeuw'ge blijdschap wacht de ziel  
daar boven bij de Heer. 

Refr: 

 Geen smart meer daar omhoog,  
geen smart meer daar omhoog;  
God Zelf wist daar de tranen droog,  
geen smart meer daar omhoog. 
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Cymbaal 20 (4/4) 

 Daar is de strijd voorbij,  
daar wacht de gloriekroon;  
daar vindt de ware strijder rust,  
en God Zelf is zijn loon. 

Refr: 

 Geen smart meer daar omhoog,  
geen smart meer daar omhoog;  
God Zelf wist daar de tranen droog,  
geen smart meer daar omhoog. 
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Dankgebed, voorbede 
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Kinderen komen terug, 
Collecte 

 
Samenzang: 

Wat de toekomst brengen moge.. 
 

Na het slotlied zingt de Cantorij 
(en gaan we nog even zitten) 

 

Gezang 293 LvdK 
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Gezang 293:1 

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 

moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig kalme moed!. 
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Gezang 293:2 

Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al uw luister  
als ik in de hemel kom. 
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Gezang 293:3 

Laat mij niet mijn lot beslissen:  
zo ik mocht, ik durfde niet. 

Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
als Gij mij de keuze liet! 

Wil mij als een kind behand’len,  
dat alleen de weg niet vindt: 

neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind. 
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Gezang 293:4 

Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land. 
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Kinderen van de oppas worden 
binnengebracht voor de zegen. 
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De Cantorij zingt: 
een zegenlied 
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Zegenlied (de Cantorij) 

 The Lord bless you and keep you. 
De Here zegene en behoedde je 
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Zegen 
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U bent uitgenodigd voor 
Koffie, Thee of Limonade 

Avonddienst: 
19:00 Goede Herder kerk 

Voorganger: Ds Sj. Maliepaard 
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