Nijkerk, De Fontein
Zondag 20 mei 2012 v.m. | Wezenzondag | Zondag Exaudi
Schriftlezing, Genesis 11: 1-9 | Johannes 16: 7-15 | HSV | OB | LB’73 | Op Toon Hoogte
Orde van dienst:
Dienstdoende diaken Evert van de Brink
Welkom & mededelingen
Ter inleiding oo deze dienst
Zingen Gezang: 234
1 Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen een moeder om haar kind. Teveel om op te noemen zijn wij
door Hem bemind.
2 Al is Hij opgenomen, houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.
Stil gebed
Laten wij samen stil zijn
voor het aangezicht van de God van Israël
Stil gebed
Votum:
Onze hulp
in de Naam des Heeren
Die hemel en aarde geschapen heeft
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid
En die niet varen laat
De werken van Zijn handen
& Groet:
Genade zij u
en vrede van God de Vader
Van Jezus Christus de Zoon
In de gemeenschap met de Heilige Geest
Amen
Zingen Psalm 27: 27: 1, 5
1 God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?
Hij is de HEER', die hulp verschaft in nood.
Mijn levenskracht; 'k Heb niet vervaard te wezen.
Hij is't ,die mij beveiligt voor den dood.
Wanneer de macht der bozen sloeg aan't woen,
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En aanrukt om zich met mijn vlees te voen.
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat,
Den voet en viel, omdat het God verlaat.
5 Mijn hart zegt mij, o HEER' ,van Uwentwegen:
"Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht!"
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen
Alleen bij U, o bron van troost en licht!
Verberg toch niet Uw oog van mij, o HEER'
Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer.
Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet.
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet.
Als een lamp over onze voet en een Licht op ons pad
Zijn de geboden van onze God,
Die horen wij nu samen met Israël mee aan de voet van de Sinaï
Op weg naar Pinksteren
Wij horen in eerbied de 10 woorden uit Deuteronomium 5
En ook daarna de samenvatting die Jezus heeft gegeven van deze woorden volgens Markus 12
Geboden en samenvatting
Zingen Psalm 119: 87 en 88
87 Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt,
Heeft Uw bevel met lust en liefd' ontvangen;
Ik haak, o HEER', naar 't heil, mij toegezeid;
Bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen;
Al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid,
In Uw gebod; dat is mijn hoogst verlangen.
88 Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen;
Gelijk een schaap heb ik gedwaald In 't rond,
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren;
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond;
Want hij volhardt naar Uw geboon te horen.
Gebed
Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan
Zingen OTH: 456 Kinderlied
Wees niet bang, wees niet bang
Ik roep je bij je naam
Wees niet bang, wees niet bang
Van nu af gaan we samen
En al zou je door het vuur gaan
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je brandt je daar niet aan
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Om mee te gaan
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Wees niet bang, wees niet bang
Ik roep je bij je naam
Wees niet bang, wees niet bang
Van nu af gaan we samen
En al ga je door rivieren
Ze spoelen ze jou niet weg
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Heel de weg
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Wees niet bang, wees niet bang
Ik roep je bij je naam
Wees niet bang, wees niet bang
Van nu af gaan we samen
En als de anderen je plagen
Misschien de hele klas
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Ik hou je vast
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Om mee te gaan
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Voortaan
Schriftlezingen
1e Lezing Genesis 11: 1-9
1 Heel de aarde had één taal en eendere woorden.
2 En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear
vonden. Daar gingen zij wonen.
3 En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En
de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem.
4 En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de
hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde
verspreid!
5 Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan
het bouwen waren,
6 en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat
zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.
7 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen
elkaars taal zullen begrijpen.
8 Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het
bouwen van de stad.
9 Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de
aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde.
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2e Lezing uit het Evangelie Johannes 16: 7-15
7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de
Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.
8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van
oordeel:
9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;
10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;
11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.
12 Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen.
13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de
waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij
spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.
15 Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal
nemen en het u zal verkondigen.
Zingen Psalm 85: 1 en 2
1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.
2 Of blijft uw wrevel tegen ons gericht,
verbergt Gij steeds uw godlijk aangezicht?
Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer
opdat het zich in U verblijde, Heer?
Toon ons uw heil en goedertierenheid:
ik ben o God tot luisteren bereid.
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt,
tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt.
Preek
Zingen Psalm 85: 3 en 4
3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.
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4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.
Dankgebed
Inzamelingen van de gaven
Zingen Gezang 231
1 Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met liedren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!
2 Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U d'eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.
3 U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde biên
of om ontferming smeken.
4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, englen, samen.
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt,
juicht allen! Amen, Amen!
Zegen
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