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Orgelspel 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
Zingen:  Psalm 92 : 1 en 7 ( staande ) 
 
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig 
 dat men de Here prijst, 
 dat men Hem eer bewijst: 
 zijn naam is eerbiedwaardig. 
 Wij loven in de morgen 
 uw goedertierenheid, 
 ook als de nacht zich spreidt 
 houdt ons uw hand geborgen. 
 
7. Zoals de cederbomen 
 hoog op de Libanon, 
 staan bij de levensbron 
 de nederige vromen. 
 Die in Gods huis geplant zijn, 
 zij bloeien in Gods licht 
 als palmen opgericht. 
 Hun lot zal in zijn hand zijn. 
 
 
Bemoediging en groet 
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Inleiding op de dienst aansluitend zingen:  Psalm 72 : 7 
 
7. Laat ons de grote naam bezingen 
 van Hem die Isrel leidt, 
 want Hij alleen doet grote dingen, 
 zijn roem vervult de tijd. 
 Loof God de Heer, Hij openbaarde 
 zijn wonderen, zijn eer. 
 Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
 Ja, amen, loof de Heer. 
 
Verootmoedigingsgebed 
 
Zingen:  Lied 672 : 6 
 
6. Vul aan wat ons ontbreekt, 
 want stukwerk is ons pogen. 
 En wat ons afleidt van 
 de vrede uit den hoge,  
 laat dat, verheven licht, 
 in vuur en wind vergaan. 
 Houdt Gij ons staande door 
 het wonder van Gods naam. 
 
Woord van genade 
 
Zingen: Lied 672 : 3 
 
3. In 't lichaam van de Heer 
 tot leden uitverkoren, 
 zijn wij door uwe kracht 
 als kinderen nieuw geboren. 
 Deel van uw gaven uit, 
 wees met uw kracht nabij. 
 Dat ieder op zijn plaats 
 een levend lidmaat zij. 
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Leefregel       
 
Zingen: Lied 672 : 7 
 
7. Wie 's Heren Geest bezielt, 
 wie 's Heren woord doet zingen, 
 wie met ons vieren wil 
 het feest der eerstelingen, 
 die stemme met ons in 
 en prijze Gods verbond 
 dat Hij vandaag vernieuwt 
 en elke morgenstond. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Zingen: Lied 653 : 2 en 6 
 
2. Gij zijt het brood van God gegeven, 
 de spijze van de eeuwigheid; 
 Gij zijt genoeg om van te leven 
 voor iedereen en voor altijd. 
 Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
 met leven midden in de dood. 
 
6. Gij zijt tot herder ons gegeven, 
 wij zijn de schapen die Gij weidt; 
 waar Gij ons leidt is 't goed te leven, 
 Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
 Wie bij U blijft en naar U ziet, 
 verdwaalt in deze wereld niet. 
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Lezing Oude Testament 
 
Deuteronomium. 2 : 14 en 16 
 
Tussen ons vertrek uit Kades- Barnea en de oversteek van de 
Zered waren er achtendertig jaar verstreken. Uiteindelijk was 
er van de eerste generatie geen weerbare man meer over in 
ons kamp, zoals de Heer had gezworen. Toen dus alle 
weerbare mannen waren gestorven, zei de Heer tegen Mozes: 
‘Vandaag trek je op’. 
 
Zingen: Lied 655 : 4 
 
4. De hand van God doet in de tijd 
 tekenen van gerechtigheid. 
 De Geest des Heren vuurt ons aan 
 de heil'ge tekens te verstaan. 
 
Psalmen 77 : 14-16 en 20 
 
Uw weg God is een heilige weg, welke god is zo groot als 
onze God? 
U bent de God die wonderen doet, U hebt de volken uw macht 
getoond, uw arm heeft uw volk bevrijd, de kinderen van Jakob 
en Jozef. 
Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad, maar 
uw voetsporen bleven onzichtbaar. 
 
Zingen: Lied 655 : 2 
 
2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
 gunt aan uw leven rust en duur 
 en geeft het zin en samenhang. 
 Zing dan de heer een nieuw gezang! 
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Johannes 5 : 2 – 10 
 
Nu is er te Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad met vijf 
zuilengangen, dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda 
draagt. Daarin lag een groot aantal zieken, blinden, verlamden 
en misvormden, die wachtten op de beweging van het water. 
Want van tijd tot tijd daalde daar een engel van de Heer neer 
in het bad; dan bewoog het water en wie er dan het eerst in 
kwam na de beweging van het water werd gezond, wat voor 
ziekte hij ook had. Nu was daar een man, die al achtendertig 
jaar lang ziek geweest was. Hem zag Jezus liggen en omdat  
Hij wist, dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tot hem: ’Wilt u 
gezond worden’? De zieke antwoordde Hem: Here, ik heb 
geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het 
bad te werpen. Terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor 
mij af. Jezus zei tot hem: ‘Sta op, neem uw matras op en 
wandel’. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras 
op en ging zijns weegs. Het was die dag sabbat. 
 
Zingen: Lied 655 : 1, 3 en 5 
 
1. Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
 Hij laaft u heel uw leven lang 
 met water uit de harde steen. 
 Het is vol wondren om u heen. 
 
3. Een lied van uw verwondering 
 dat nog uw naam niet onderging, 
 maar weer opnieuw geboren is 
 uit water en uit duisternis. 
 
5. Wij zullen naar zijn land geleid 
 doorleven tot in eeuwigheid 
 en zingen bij zijn wederkeer 
 een nieuw gezang voor God de Heer. 
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Prediking 
 
  
Orgelspel 
 
 
Zingen: Lied 769 : 5 en 6 
 
5. Mensen, kom uw lot te boven, 
 wacht na dit een ander uur, 
 gij moet op het wonder hopen 
 dat gij oplaait als een vuur, 
 want de Geest zal ons bestoken, 
 nieuw wordt alle creatuur. 
 
6. Van die dag kan niemand weten, 
 maar het woord drijft aan tot spoed, 
 zouden wij niet haastig eten, 
 gaandeweg Hem tegemoet, 
 Jezus Christus, gist'ren, heden, 
 komt voor eens en komt voor goed! 
 
 
Dienst der gebeden met responsie: 
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Dienst van de gaven 
 
Slotzang: Lied 905 : 4 
 
4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
 doe wat uw hand vindt om te doen. 
 Weet dat de hemel zelf u zegent, 
 u brengt naar weiden fris en groen. 
 Wie zich op God alleen verlaat, 
 weet dat hij altijd met ons gaat. 
 
 
Zegen gevolgd door zingen van het drie maal amen 
 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: Ds. L. Donkersloot 
Ouderling van dienst: Jenny te Brake 


