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Duik erin!:

Gered

Kopje onder

Stap uit de boot

Met wie ben jij naar de kerk gekomen?
……………………………………………………………………………………………..
Orgelspel
Mededelingen: Eén van de ambtsdragers doet namens de kerkenraad een aantal
mededelingen aan de gemeente.
Zingen: Een wijs man bouwde zijn huis op de rots (Op Toonhoogte lied 466)
1. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. (3x)
En de regen stroomde neer.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3x)
En het huis op de rots stond vast.
2. Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. (3x)
En de regen stroomde neer.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3x)
En het huis stortte in met een plof.
3. Dus bouw je huis op Jezus, de Rots (3x)
En de zegen daalt dan neer.
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op (3x)
Bouw je levenshuis op Hem.
De ouderling wenst de dominee Gods zegen toe.
Stil gebed: We vragen voor onszelf, voor elkaar en voor de dominee om de zegen van God
tijdens de dienst en we danken God dat we in de kerk mogen zijn.
Bemoediging en groet: We bidden om de hulp van God en wij ontvangen Zijn groet.
Zingen: Psalm 25: 2 en 6
2. HEER', ai, maak mij Uwe wegen
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'Uw treden wendt:
leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o HEER',
'k blijf U al de dag verwachten.
6. Wie heeft lust den Heer' te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
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God zal Zelf zijn Leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
zal hij ongestoord verwerven,
en zijn Godgeheiligd zaad
zal 't gezegend aard'rijk erven.
We luisteren naar de tien geboden (leefregels) van onze God
Zingen: Weettekstlied
Wie dorst heeft geeft Jezus
vrij te drinken uit de bron met
water dat leven geeft,
water dat leven geeft.
Aan Uw voeten Heer (Op Toonhoogte lied 223)
(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.
1. Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist’ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
(Refrein)
2. Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
(Refrein)
3. 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. (3x)
Gebed: We bidden samen om de hulp en de wijsheid van God in het luisteren naar de Bijbel.
Lezen uit de Bijbel: Mattheüs 7 vers 24 tot en met 29
De wijze en de dwaze bouwer
24 Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een
verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft;
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25 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op
dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.
26 En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken
worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft;
27 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen
dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.
28 Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn
onderricht,
29 want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.
Staat het boek in het Oude of Nieuwe Testament?
……………………………………………….
Ken je dit Bijbelverhaal?
❑ ja
❑ nee
❑klein beetje

Collecte: Bij de uitgang van de kerk staan de collectezakjes, na de dienst kan je hier de
collecte indoen.
Zingen: Psalm 62 vers 4 en 5
4. Doch gij, mijn ziel, het ga zo ’t wil,
stel u gerust, zwijg Gode stil.
Ik wacht op Hem, Zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,
mijn hoog vertrek: Zijn macht is groot,
ik zal noch wank’len, noch bezwijken.
5. In God is al mijn heil, mijn eer,
mijn sterke rots, mijn tegenweer,
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
stort voor Hem uit uw ganse hart.
God is een toevlucht t’allen tijden.
Preek met thema: “Sta stevig!”

Zingen: Psalm 125 vers 1 en 2
1. Hij zal noch wank’len, noch bezwijken,
die op den Heer’ vertrouwt
en op Zijn goedheid bouwt.
Hij zal als Sions berg nooit wijken,
Wiens grondslag door geen aards vermogen
ooit wordt bewogen.
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2. Gelijk ’t gebergt’, dat hoog gerezen
om Salem ligt gespreid,
zo is in eeuwigheid
de HEER’ rondom hen, die Hem vrezen,
rondom Zijn volk, ’t welk Hij wil hoeden
voor tegenspoeden.
Ik wil graag bidden/danken voor
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Dankgebed en bidden voor elkaar
Zingen: Je hoeft niet bang te zijn (Op Toonhoogte 530)
1. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
2. Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.
3. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft.
als jij je ogen sluit.
Zegen: We staan om de zegen van de Heere God te ontvangen.
Zingen: Themalied Duik erin! (De kinderen mogen naar voren komen)
(Refrein)
De Bijbel is een boek, vol verfrissende verhalen.
En als je ze gaat lezen, dan krijgt je nieuwe moed.
Ja, als je ze gaat lezen, dan ontdek je:
God is goed!
Dus:
Duik erin! Duik erin!
Jezus is het einde,
maar ook de levensbron,
van alles het begin!
Duik erin!
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1. Soms ben ik een angsthaas, soms ben ik een held.
Soms voel ik me sterk, soms ben ik uitgeteld.
Voor God maakt het niet uit. Ik weet dat Hij mij kent!
O, yes!
Wat een feest, wat een wondermooi festijn,
dat ik een kind van God mag zijn!
(refrein)
2. De één is al heel groot, de ander nog maar klein.
De één is reuze blij, de ander die heeft pijn.
God neemt ons bij de hand. Hij laat ons nooit alleen.
O, yes!
Wat een feest, wat een wondermooi festijn,
dat ik een kind van God mag zijn!
(refrein)
3. Zo lees ik over mensen, een lange, lange rij,
tevreden of vol vragen, mensen net als wij.
Maar God blijft eeuwig trouw. Nee, niemand is als Hij!
O, yes!
Wat een feest, wat een wondermooi festijn,
dat ik een kind van God mag zijn!

In verband met de coronamaatregelen zal er dit jaar geen koffiedrinken zijn na de kerkdienst.
Wilt u de liturgie weer meenemen naar huis?
Als u/jij vragen heeft naar aanleiding van deze dienst of over andere zaken die u/jou bezighouden, dan kunt
u/jij contact opnemen met de evangelisatieouderling Chris Vrij of onze dominee Tekelenburg:
Chris Vrij: 0174-213818
contact@hervormdegemeentemonster.nl
Dominee:
0174-288782
predikant@hervormdmonster.nl
Informatie over onze gemeente en foto’s van de VBW vindt u/jij op:
www.hervormdegemeentemonster.nl en www.vbwmonster.nl
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