Afsluitingsdienst
tentweek 2021

Voorganger - ds. J.P.J. Voets
Organist - Patrick van der Linden
Pianist - Jan Peter Teeuw

1. Samenzang | WKL 592:1, 2 en 5
Heere Jezus, in Uw Naam
zijn wij hier gekomen.
U hebt ons vandaag opnieuw
bij de hand genomen.
Heere God, geef dat wij hier
onze schuld belijden,
want U wilt ons door Uw woord
van het kwaad bevrijden.
Open onze oren, Heer,
om Uw woord te horen,
Want dan worden wij opnieuw,
als Uw kind, geboren.
2. Kinderen zingen | Heere, maak mij Uw wegen bekend
Heere, maak mij Uw wegen bekend
en toon mij de weg die goed is voor mij
o, Heere maak mij Uw wegen bekend
en toon mij de weg die goed is voor mij
Want U bent mijn God, de enige God
ja, U bent mijn God, de enige God
laat mij zien, wat U wilt
door Uw Woord, door Uw Geest.
(2e keer): Dank U, Heer.
3. Kinderen zingen | Vertel het aan de mensen
Vertel het aan de mensen Wie liefde heeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen Wie vrede geeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft.
Vertel het aan de mensen.
Want iedereen moet weten Wie liefde heeft: Jezus!
Want iedereen moet weten Wie vrede geeft: Jezus!
Want iedereen moet weten dat Jezus leeft.
Iedereen moet weten.

2

4. Samenzang | WKL 599:1, 2 en 6
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij u komen mag.
Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft.
Dank U voor wat ik niet verdiende:
dat Gij mij vergeeft.
Dank U, Uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God ik wil U danken,
dat ik danken kan!
De kleine kinderen kunnen nu naar de crèche worden gebracht.
5. Stil gebed
6. Votum en groet
7. Samenzang | Psalm 136:1 en 3
Looft den HEER, want Hij is goed;
Looft Hem met een blij gemoed;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Looft der heren Opperheer;
Buigt u need'rig voor Hem neer;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

8. De wet van God
9. Kinderen zingen | Themalied Hallo contact?!
Als ik bid dan weet ik dit: U luistert naar mijn stem,
Al mijn blijdschap en verdriet, ik leg het voor U neer.
Als ik even met U praat, als het even niet meer gaat
Of ik heb het juist zo naar mijn zin.
U hoort mij als ik fluister
U zegt: “Praat maar, want ik luister,
Ik wil je stem weer horen vandaag.”
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U zocht mij als eerste op nog voor ik aan U dacht,
Nog voor ik praten kon, maakte U met mij contact.
Uit genade maakt U mij door Uw Zoon van zonden vrij
Zodat ik steeds naar U toe kan gaan.
U hoort mij als ik fluister
U zegt: “Praat maar, want ik luister,
Ik wil je stem weer horen vandaag.”
Ik wil U danken Heer dat U telkens weer
Naar mij luistert, dat U er bent.
Zo heel dichtbij; de weg is vrij!
Ik dank U want U bent zo goed!
Als ik dank dan zeg ik blij:
“Dank U wel dat U voor mij
De weg naar U hebt vrijgemaakt.”
U hoort mij als ik fluister
U zegt: “Praat maar, want ik luister,
Ik wil je stem weer horen vandaag.”
10. Gebed
11. We lezen uit de bijbel | Handelingen 16:6-15
6. En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden
zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken.
7. En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de
Geest liet het hun niet toe.
8. En nadat zij Mysië voorbijgereisd waren, kwamen zij in Troas.
9. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien: er stond een Macedonische
man, die hem dringend vroeg: Kom over naar Macedonië en help ons!
10. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar
Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons
geroepen had aan hen het Evangelie te verkondigen.
11. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrake aan en
de volgende dag op Neapolis.
12. En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van
Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad.
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13. En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar
het gebed gewoonlijk plaatsvond; en nadat wij daar waren gaan zitten,
spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren.
14. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster
uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere
opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd.
15. En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan:
Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn
huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan.
12. Mededelingen
13. Collecten
• De eerste collecte is bestemd voor kerkelijk werk
• De tweede collecte is bestemd voor het jeugdwerk
• De derde collecte is bestemd voor het wijkfonds
14a.Samenzang | WKL Psalm 91:1
Hij die op Gods bescherming wacht,
vindt bij de hoogste Koning
een schuilplaats waar hij overnacht,
beschaduwd door Gods woning.
Ik noem de HEER, op Wie ik bouw,
mijn toevlucht en mijn sterkte,
mijn God, op wie ik vast vertrouw,
Hij Die mijn heil bewerkte.
14b.Kinderen zingen | WKL Psalm 91:8 (aangeleerde psalm tijdens de tentweek)
Roept hij Mij aan, Ik antwoord hem,
Ik zal zijn helper wezen.
Is hij beangst, Ik hoor zijn stem,
dus hoeft hij niet te vrezen.
Ja, ik verleng zijn levenstijd,
want hij blijft op Mij bouwen.
Mijn heil, mijn goedertierenheid
zal Ik hem doen aanschouwen.
15. Verkondiging | God gaat door! En dát mag jij doorvertellen
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16. Samenzang | WKL 232:1, 4 en 6
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."
Refrein:
Heere God, wij zijn vervreemden,
door te luist'ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.
Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang. Refrein
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."
Refrein
17. Dankgebed en voorbede
18. Samenzang | Psalm 86:5 en 6 (staande)
Al de heid'nen door Uw handen
Voortgebracht in alle landen,
Zullen tot U komen, HEER,
Bukken voor Uw aanschijn neer,
En Uw naam ter ere leven.
Gij zijt groot en hoog verheven;
Gij doet duizend wonderheen;
Gij zijt God, ja Gij alleen.

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.

19. Zegen
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20. Samenzang | WKL 267:1 en 3
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn.

21. Kinderen zingen | Samen is veel leuker
Refrein:
Samen is veel leuker,
alleen is maar alleen
Iemand die je helpen kan,
dat wil toch iedereen
Jij en ik zijn nodig,
in Gods Koninkrijk
Niemand overbodig en iedereen gelijk
Ik wil heel graag je vriend zijn,
Dan zijn we nooit meer alleen.
Jezus zal ons leiden ook in moeilijke tijden,
Want Hij zorgt voor iedereen. Refrein
We zijn soms zo verschillend
En ieder heeft zijn eigen taal.
Jezus wil ons leren alle mensen te waarderen,
Want Hij houdt van ons allemaal. Refrein
Niemand overbodig en iedereen gelijk (2x)
22. Kinderen zingen | Trek de wereld in
Trek de wereld in, vertel het goede nieuws:
dat God Zijn Zoon gegeven heeft,
zodat een ieder die Hem gelooft
en vertrouwt op wat Hij zegt,
niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.
En Jezus Die belooft: Ik ga altijd met je mee,
Ik laat je nooit alleen. Nee, wij zijn altijd met z’n twee.
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23. Samenzang | WKL 269:1
Roep uit aan alle stranden,
verbreid van oord tot oord,
verkondig alle landen
het Evangeliewoord,
het Evangeliewoord.

Fijn dat u deze dienst hebt meebeleefd.
Heeft u vragen, dan kunt u bellen of mailen:
 0180-463959
 vbk.slikkerveer@gmail.com
Via www.kerkdienstgemist.nl is deze dienst terug te bekijken.
Ook kunt u via deze link onze wekelijkse kerkdiensten (live) volgen.
Iedere zondag om 9:30 uur en 16:00 uur
Van harte uitgenodigd!
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