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Programma

Welkom

Samenzang - Psalm 98:1

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, die wond'ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden;
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden,
Voor 't heidendom ten toon gespreid.

Schriftlezing - Romeinen 1:1-17

1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot
het Evangelie van God,
2 (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften).
3 Van Zijn Zoon, (Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees;
4 Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit
de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere:
5 (Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid
des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam;
6 Onder welken gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus!)
7 Allen, die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepen heiligen, genade zij u, en vrede van
God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
8 Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd
wordt in de gehele wereld.

Opening - Kand. H. Ottema

Openingsgebed

Door Martijn van Gent
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9 Want God is mijn Getuige, Welken ik diene in mijn geest, in het Evangelie Zijns Zoons,
hoe ik zonder nalaten uwer gedenke;
10 Allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede
gelegenheid gegeven wierd, door den wil van God, om tot ulieden te komen.
11 Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten
einde gij versterkt zoudt worden;
12 Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe
als het mijne.
13 Doch ik wil niet, dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u
te komen (en ben tot nog toe verhinderd geweest), opdat ik ook onder u enige vrucht zou
hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen.
14 Beiden Grieken en Barbaren, beiden wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar.
15 Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te
verkondigen.
16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot
zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.
17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof;
gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Meditatie - Kand. H. Ottema

Thema: 'Gods rechtvaardigheid, mijn rechtvaardigheid'

Koorzang - Rejoice

God is trouw

Romeinen 1:16-17

Soms vraag ik mezelf af: “Ach God, ziet U me wel?”
Soms voel ik zo weinig en dan denk ik al snel:
“Here, bent U mij vergeten?”
Maar toch mag ik altijd weten:
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God is trouw, vol liefde, ja Hij kent ieder mens.
Ook naar jou is Hij op zoek, verlangt naar jou intens!
Geef je hart aan Hem, leg je leven in Zijn hand.
Dan zal je ervaren, zelfs al voel je pijn.
Hij is bij je elk moment, ja, Hij zal er zijn!

Waarom zou je denken dat God je soms niet ziet?
Want door alle eeuwen vergeet Hij mensen niet.
Geloof in Hem, sluit je nu bij Hem aan.
Miljoenen die zijn je al voorgegaan.

God is trouw, vol liefde, ja Hij kent ieder mens.
Ook naar jou is Hij op zoek, verlangt naar jou intens.
Geef je hart aan Hem, leg je leven in Zijn hand.
Dan zal je ervaren, zelfs al voel je pijn,
Hij is bij je, elk moment, ja, Hij zal er zijn!

Zal je niet vergeten dat God steeds aan je denkt.
Jezus denkt aan ons als Hij Zijn Geest aan ons schenkt.
Grijp dan Zijn hand, die Hij aanreikt vol trouw.
Kies voor het leven, God wacht nog op jou!

God is trouw, vol liefde, ja Hij kent ieder mens.
Ook naar jou is Hij op zoek, verlangt naar jou intens.
Geef je hart aan Hem, leg je leven in Zijn hand.
Dan zal je ervaren, zelfs al voel je pijn,
Hij is bij je elk moment, ja, Hij zal er zijn. Ja, Hij zal er zijn!

Hoor mij Heer, en antwoord (Psalm 86)

Hoor mij Heer en antwoord, wees Gij mij genadig,
hoedt mijn leven want ik ben U toegewijd.
Hoor mijn bede Heer, en mijn luide smeken,
want ik roep U aan in deze donk’-re tijd.

Leer mij o Heer om naar Uw wil te wand’len
voeg geheel mijn hart te-saam.
Opdat ik in Uw waarheid wand’le,
loven en prijzen Uw grote Naam.

Prijs de Here. Prijs de Here. Loof u grote Naam o Heer.
Prijs de Here. Prijs de Here. Loof u grote Naam o Heer.
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In my Fathers house

Hoor mij Heer en antwoord, wees Gij mij genadig.
Voeg geheel mijn hart tesaam.
Loven Uw grote Naam O Heer.
Prijs Uw grote Naam.

Hoor mij Heer en antwoord, wees Gij mij genadig,
hoedt mijn leven want ik ben u toegewijd.
Hoor mijn bede Heer, en mijn luide smeken,
want ik roep u aan in deze donk’-re tijd.
Hoor, o Heer, hoor, o Heer, hoor mijn gebed o Heer.

In My Father’s house are many dwellings,
and if I go to prepare a place for you,
I will come back again and take you to Myself,
so that where I am, you also may be.

Do not led your hearts be troubled.
you have faith in God; have faith also in Me.
In My Father’s house are many dwelling places.
If there were not, would I have told you.
I am going to prepare a place for you

In My Father’s house are many dwellings,
and if I go to prepare a place for you,
I will come back again and take you to Myself,
so that where I am, you also may be.

Where I am going, you know the way.
Where I am going, you know the way.
For I am the way, the truth and the life;
For I am the way, the truth and the life;
no one comes to the Father except through Me.
If you know Me, you also know My Father.

In My Father’s house are many dwellings,
and if I go to prepare a place for you,
I will come back again and take you to Myself,
so that where I am, you also may be.

My spirit will be with you always.
The Advocate, the spirit of Truth
will remind you of all I have said.



Reformatielezing - Drs. A. van Kralingen

Peace I leave with you;
My peace I give to you.
Do not let your hearts be troubled;
do not be afraid.
I have told you, I will come back to you;
have faith in Me. Have faith in Me.

In My Father’s house are many dwellings,
and if I go to prepare a place for you,
I will come back again and take you to Myself,
so that where I am, you also may be.

Vertaling:
In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen;
Ik ga heen om u plaats te bereiden.
En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn,
en u plaats zal bereid hebben,
zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen,
opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben.
Johannes 14:1-7, 26-28
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Geloof in Jezus Christus



Wij herdenken de Hervormingsdag
een belangrijke dag in de geschiedenis

Erkenning van het Schriftgezag
een rijke historische erfenis.

 
Bezig zijn met het verleden van de kerk

is niet alleen maar nostalgie
Wereldwijd gedenken wij Gods werk
Zijn werk van de grote reformatie.

 
Vrijspraak door genade en door geloof alleen

dat was voor Luther een bevrijding
Voor hem en velen om hem heen
het evangelie van onze redding.

 
Groter genade is ondenkbaar

Christus gaat door met Zijn werk
Hij is de onoverwinnelijke Overwinnaar

Hij is de Heer van Zijn kerk.
 

- Mina Mulder-Zuur
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Gedicht
Door Stefan Verhoeven



Turn your eyes upon Jesus,
look full in His wonderful face
and the things of earth will grow
strangely dim,
in the light of His glory and Grace.

O soul, are you weary and troubled?
No light in the darkness you see?
There's light for a look at the Savior,
and life more abundant and free!

Thro’death into life everlasting.
He passed, and we follow Him there;
o’er us sin no more hath dominion
for more than conqu’rors we are!

Turn your eyes upon Jesus,
look full in His wonderful face
and the things of earth will grow
strangely dim,
in the light of His glory and Grace.

His word shall not fail you he promised;
believe Him and all will be well;
then go to a world that is dying,
His perfect salvation to tell, to tell!

Turn your eyes upon Jesus,
look full in his wonderful face
and the things of earth will grow
strangely dim,
in the light of His glory and Grace.
And the things of earth will grow
strangely dim,
in the light of His glory and Grace.
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Turn your eyes upon Jesus

Vertaling:
Richt je ogen op Jezus,
kijk recht in Zijn prachtige gezicht
en aardse dingen zullen vreemd genoeg
vervagen,
in het licht van Zijn heerlijkheid en genade.

O ziel, ben je moe en verontrust?
Zie je geen licht in de duisternis?
Er is licht voor een blik op de Verlosser,
en een leven overvloediger en vrij!

Door de dood heen naar het eeuwige leven.
Hij ging ons voor en wij volgen Hem daar
naar toe;
over ons heeft de zonde geen overmacht
want wij zijn meer dan overwinnaars.

Richt je ogen op Jezus,
kijk recht in Zijn prachtige gezicht
en aardse dingen zullen vreemd genoeg
vervagen,
in het licht van Zijn heerlijkheid en genade.

Zijn woord zal u niet teleurstellen. Hij heeft
het beloofd;
geloof in Hem en alles zal goedkomen;
ga dan naar een wereld die stervende is
Zijn perfecte redding te vertellen.

Richt je ogen op Jezus,
kijk recht in Zijn prachtige gezicht
en aardse dingen zullen vreemd genoeg
vervagen,
in het licht van Zijn heerlijkheid en genade.

Koorzang - Rejoice



Geloven wij in eigen kracht,
dan zullen wij ervaren;
niets gaat er boven Zijne macht.
Zijn trouw zal ons bewaren.
Eén Naam klinkt door ’t heelal,
die eeuwig heersen zal.
’t Is Jezus Christus, Heer.
Voor Hem de lof en eer;
de vijand is verslagen.

Al wint het kwaad steeds meer terrein,
en neemt het ons gevangen,
God zal beschermend bij ons zijn.
Wat kan ik meer verlangen?
De boze gaat tekeer,
maar buigt voor Isr’els Heer.
Hij raakt zijn machten kwijt,
want Christus wint de strijd.
Op Zijn woord zal hij vallen.

Gods heilig woord staat bovenal.
O laten wij aanbidden.
Zijn Geest is’t die beschermen zal,
Zijn liefde in ons midden.
Al word ik zwaar bezocht,
“‘k ben vrijgekocht.”
Dat is mij alles waard.
Meer dan het goud van d’aard.
‘k Mag eeuwig bij Hem wonen.

God is mijn schuilplaats, mijn kracht.
We zijn niet bang, we zijn niet bang,
want God is mijn schuilplaats, mijn
kracht.

God is mijn schuilplaats, mijn kracht.
Hij is aanwezig, heilig groot is Zijn
macht.
En ook al beeft het land,
vallen bergen kreunend in de zee,
wij zijn niet bang,
want God is mijn schuilplaats, mijn
kracht.

Water van vreugde stroomt helend 
door de stad van mijn God.
De heil’ge stad, de stad van de hoogste.
Mensen voeren strijd, raken landen kwijt,
God breekt lans en boog,
o mens, kijk toch omhoog.
“Wees stil en weet: Ik ben de Heer.”

God is mijn schuilplaats, mijn kracht.
Hij is aanwezig, heilig, groot is zijn
macht.
En ook al beeft het land,
vallen bergen kreunend in de zee,
wij zijn niet bang,
want God is mijn schuilplaats, mijn
kracht.

Een sterke muur is onze God,
waarachter ik kan schuilen.
Als soms de vijand scheldt en spot,
Hij troost als ik moet huilen.
Als mij het kwaad omringt,
Gods stem niet tot mij klinkt,
is Hij mij toch nabij
en wijkt niet van mijn zij.
Zijn kracht zal zegevieren.
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God is mijn schuilplaats



In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles over ziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen,
Jezus heeft het ons gebracht!
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U bent God de allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
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Toekomst vol van hoop



Sluiting - O.D. Terpstra

1. Een vaste burcht is onze God, 
een toevlucht voor de Zijnen! 
Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Hij doet zijn hulp verschijnen! 
De vijand rukt vast aan 
met opgestoken vaan; 
hij draagt zijn rusting nog 
van gruwel en bedrog, 
maar zal als kaf verdwijnen!
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Lutherlied

Slotwoord

Dankgebed

2. Geen aardse macht begeren wij, 
die gaat welras verloren. 
Ons staat de sterke Held ter zij, 
dien God ons heeft verkoren. 
Vraagt gij zijn naam? Zo weet, 
dat Hij de Christus heet, 
Gods eengeboren Zoon, 
verwinnaar van de troon: 
de zeeg’ is ons beschoren!

 Alle jongeren (16+) zijn van harte
uitgenodigd voor het  ontmoetingsmoment.

Er is ook een snackkraam aanwezig. 

Ontmoetingsmoment










































