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Roosters
Tijd
Bijzonderheid

14:30 uur

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Bijbellezing:
Organist:
Muzikale medewerking:
Video:
Beamer:
Geluid:
Kinderkring:
Welkom voor de dienst:

ds. H. de Vries
Henk Korterink
Jaap van der Heide
Roel Koops
Anton Janssen
Niek de Haan

Oppas:
Collecten:

Theologische Universiteit
Veren. Samenwerking Emeritering

Volgende zondag 31 oktober 2021
Tijd
Bijzonderheid

14:30 uur

Voorganger:
Bijbellezing:
Organist:
Video:
Beamer:
Geluid:
Kinderkring:

ds. G.O. Sander
Pieter Sturrus
Henk Koning
Mark Janssen
Niek de Haan
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Middagdienst in de Kandelaar 14:30 uur

Mededelingen (voorlezer)
Votum (gezongen) en vredegroet
Zingen Ps. 108 : 1, 2 GK
1
Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maak, harp en luit, de Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar ’k hemelhoog uw trouw zie blinken.
2
Ja, hoger dan het hemels blauw
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
Verhef U, dat uw aangezicht
de hemel met zijn glans verlicht.
Op aarde blink’ uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.
Gebed
Schriftlezing

Efez. 3 : 1 – 21

1

Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u,
heidenen, bid. 2U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft
toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u
geschonken is. 3Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik
hiervoor in het kort heb geschreven. 4Aan de hand daarvan kunt u zich,
wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van
Christus. 5Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu
door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6de
heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van
hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het
3

evangelie. 7Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van
Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. 8Mij, de
allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de
ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9en voor allen in het
licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de
Schepper van het al, werkelijkheid wordt. 10Zo zal nu door de kerk de wijsheid
van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in
de hemelsferen, 11naar het eeuwenoude plan dat Hij heeft verwezenlijkt in
Christus Jezus, onze Heer, 12in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol
vertrouwen door ons geloof in Hem. 13Ik vraag u dan ook de moed niet te
verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen.
14
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de Vader is van elke
gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16Moge Hij vanuit zijn rijke luister
uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door
uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest
blijft in de liefde. 18Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de
hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19ja de liefde van Christus kennen die
alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
20
Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer
te doen dan wij vragen of denken, 21aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in
Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Zingen Opw. 687
1
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.
2
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.
4

3
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.
4
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.
Tekst: Efez. 3 : 12
12

in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in
Hem.
Verkondiging
Vrije toegang tot God.
1. Is gegeven in Christus.
2. Om gelovig te gebruiken.
3. Om anderen erop te wijzen.
Zingen Gez. 21 : 3, 4 (LvK) (=LB 146C)
3
Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!
5

4
Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde,
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houd ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

Gebed

Apostolische geloofsbelijdenis

Zingen Gez. 296 : 1, 2 (LvK)
1
Ik kom met haast, roept Jezus' stem.
Hij heeft de dood verslagen.
Nu zal al wie gelooft in Hem
de kroon des levens dragen.
Wijk niet van Hem.
Hoor naar zijn stem.
Reeds wenken ons van boven
de scharen, die Hem loven.
2
Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast
wat Ik u heb gegeven.
Er blijft bij alle aardse last
een open deur ten leven.
Werp van u af
wat ik niet gaf.
Blijf u standvastig scharen
bij wie mijn woord bewaren.

Collecte

6

Zingen: Ps. 118 : 5, 10 GK
5
De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof de Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
10
De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde ’t offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.
Zegen (gezongen amen)
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