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Ruimte voor aantekeningen



Inleidend orgelspel  door Kevin de Jong
De psalmen worden niet-ritmisch gezongen

 De kerkenraad komt naar binnen

 Welkom door de ouderling van dienst

Het ’t Lichtpunt zingt:  Lees je bijbel, bid elke dag

 Lees je bijbel, 
 bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag
 Lees je bijbel, bid elke dag, 
 dat je groeien mag 
 dat je groeien mag
 dat je groeien mag 
 Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

 Read your bible, 
 pray every day, pray every day, pray every day 
 Read your bible, pray every day
 if you want to grow
 if you want to growif you want to grow 
 Read your bible, pray every day, if you want to grow 

 De ouderling van dienst geeft Ds. Schipaanboord
 de hand en wenst hem Gods zegen toe

 Stil gebed gevolgd door votum en groet

Zingen: Psalm 75: 1 en 6

 U alleen, U loven wij;
 ja wij loven U, o HEER’,
 want Uw naam, zo rijk van eer,
 is tot onze vreugd nabij.
 Dies vertelt men in ons land
 al de wond’ren Uwer hand.



 ‘k Zal dit melden, ‘k zal altijd
 zingen Jacobs God ter eer,
 slaan der bozen hoornen neer,
 vellen wat Zijn naam bestrijdt;
 maar der vromen hoorn en macht
 zal verhoogd zijn door Gods kracht.

 Ds. Schipaanboord leest de 10 geboden voor

Zingen: Psalm 25: 2 en 3

 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 den dag verwachten.

 Denk aan’t vaderlijk meêdogen,
 HEER’, waarop ik biddend pleit:
 milde handen, vriend’lijk’ ogen
 zijn bij U van eeuwigheid.
 Sla de zonden nimmer gâ,
 die mijn jonkheid heeft bedreven;
 denk aan mij toch in genâ,
 om Uw goedheid eer te geven.

 Gebed

Het ’t Lichtpunt zingt:  Psalm 116: 1 en 11 (Ritmisch)

 God heb ik lief, want die getrouwe HEER’
 hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
 Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen.
 Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.



 Ik zal met vreugd in ‘t huis des HEEREN gaan,
 om daar met lof Uw groten naam te danken.
 Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
 elk heff’ met mij den lof des HEEREN aan!

 Schriftlezing: Psalm 119: 97-106

mem
97.  Hoe lief heb ik Uw wet! 

Hij is heel de dag mijn overdenking.
98.  Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden, 

want zij zijn voor eeuwig bij mij.
99.  Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, 

want Uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.
100.  Ik heb meer inzicht dan de ouderen, 

omdat ik Uw bevelen in acht genomen heb.
101.  Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden, 

opdat ik mij aan Uw woord zal houden.
102.  Ik ben niet afgeweken van Uw bepalingen, 

want Ú hebt mij onderwezen.
103.  Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, 

zoeter dan honing voor mijn mond.
104.  Door Uw bevelen krijg ik inzicht, 

daarom haat ik elk leugenpad.
nun
105.  Uw woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad.
106.  Ik heb gezworen, en ik zal het gestand doen: 

en Uw wet is waarachtig.

Collecte  Thomas Moret en Jelle Leenman assisteren de diakenen en  
kerkrentmeesters bij de collecte.

  De 1e collecte is een diaconale collecte met bestemming:  
project 10-27  is dienstbaar in de armste wijken van Nederland

 De 2e collecte is voor de eigen gemeente met bestemming:
 beheerskosten



Zingen: Psalm 119: 53

 Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
 mijn pad ten licht om ‘t donker op te klaren.
 Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
 bevestigen in al mijn levensjaren,
 dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
 door Uw genâ bestendig zal bewaren.

 De tekst voor de preek is: Psalm 119: 105
 105.  Uw woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad.

 Verkondiging

Zingen: Psalm 19: 5

 Des HEEREN vrees is rein,
 zij opent een fontein
 van heil, dat nooit vergaat.
 Zijn dierb’re leer verspreidt
 een straal van billijkheid,
 daar z’ all’ onwaarheid haat.
 Z’ is ‘t mensdom meerder waard,
 dan ‘t fijnste goud op aard’,
 niets kan haar glans verdoven.
 Zij streeft in heilzaam zoet,
 tot streling van ‘t gemoed,
 den honig ver te boven.

 Dankgebed en voorbede



Zingen: Psalm 150: 1 (zo mogelijk staande)

 Looft God, looft Zijn naam alom,
 looft Hem in Zijn heiligdom,
 looft des HEEREN grote macht
 in den hemel Zijner kracht;
 looft Hem om Zijn mogendheden,
 looft Hem naar zo menig blijk
 van Zijn heerlijk koninkrijk
 voor Zijn troon en hier beneden!

 Zegen

  Na het uitspreken van de zegen komt Ds. Schipaanboord van de 
preekstoel. De ouderling van dienst geeft Ds. Schipaanboord de 
hand en wenst hem Gods zegen toe

Het ’t Lichtpunt zingt:  Uw Woord is een lamp voor mijn voet

 Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
 en een licht op mijn pad 
 Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
 en een licht op mijn pad 

 Uw Woord is een lamp
 Uw Woord is een licht
 Uw Woord is een lamp voor mijn voet
 en een licht op mijn pad 

Het ’t Lichtpunt zingt:  ‘k Heb Jezus nodig

 ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven
 ‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag
 In mijn handel, in mijn wandel
 In mijn slapen en ontwaken
 ‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag



 ‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven
 ‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag
 In mijn handel, in  mijn wandel
 In mijn slapen en ontwaken
 ‘k Wil Hem volgen, dag aan dag

 Ds. Schipaanboord gaat onder de kansel staan. 

  De kerkenraad geeft Ds. Schipaanboord een hand en gaat naar 
de consistoriekamer.

  Ds. Schipaanboord blijft onder de kansel staan, zodat alle gasten 
hem een hand kunnen geven, waarna ieder naar huis gaat.

Iedereen een goede en gezegende zondag toegewenst.


