Liturgie voor zondagavond 12 juni 19 uur in de Andreaskerk te Hattem
Welkom en mededelingen
Orgelspel
Zingen: Op Toonhoogte 127: 1 en 2
Stilte over alle landen in deze nacht.
Vouwen wij tezaâm de handen voor deze nacht.
Welke zonden wij bedreven, wil ze Here, ons
vergeven.
God wil goede rust ons geven in deze nacht.

Stilte over alle landen in deze nacht.
Vouwen wij tezaâm de handen voor deze nacht.
God zal voor ons allen zorgen tot het dagen van
de morgen.
Veilig en bij Hem geborgen zijn wij vannacht.

Stilte voor gebed - Votum en groet
Zingen: Psalm 142: 1 en 2 (LvK)
Tot God den HEER hief ik mijn stem,
ik riep tot God, ik smeekte Hem.
Alles, alles wat mij benauwt
heb ik den HERE toevertrouwd.

Wanneer mijn geest in mij versmacht
kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht.
Al mijn beweging gaat Gij na,
waar ik ook ga, waar ik ook sta!

Geloofsbelijdenis
Zingen: Op Toonhoogte: 150: 2, 3 en 4
'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
één met God de Vader en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik
bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn
hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit
los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.
Gebed
Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11(HSV)
1 Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap
is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, 2 maak dan mijn blijdschap volkomen,
doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. 3 Doe niets uit
eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. 4
Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor

wat van anderen is. 5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6 Die, hoewel Hij
in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7 maar Zichzelf
ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. 8 En in
gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood,
ja, tot de kruisdood. 9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam
geschonken boven alle naam, 10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de
hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de
Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.
Zingen: Psalm 99: 2 en 3 (Berijming 1773)
God, die helpt in nood,
is in Sion groot.
Aller volken macht
niets bij Hem geacht.
Buigt u dan in 't stof
en verheft met lof
't heilig Opperwezen:
wilt het eeuwig vrezen!

Looft met hart en stem,
looft de kracht van Hem,
die het recht bemint
in zijn rijksbewind!
't Recht hebt Gij gestaafd.
't Geen G' aan Jakob gaaft,
toond' aan Isrels leden
recht en billijkheden.

Verkondiging Filippenzen 2: 5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was
Zingen: Psalm 86: 6 (Berijming 1773)
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 uwe naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven,
'k zal uw Naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid!
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 121: 1, 3 en 4 (Berijming 1773)
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
van waar ik dag en nacht
des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
die hemel, zee en aarde
eerst schiep en sinds bewaarde.

Zijn wacht, waarop men hopen mag,
zal, daar zij u bedekt
en u ter schaduw strekt,
de maan bij nacht, de zon bij dag
in koud' en gloed vermind’ren,
opdat zij u niet hind’ren.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
opdat Hij in gevaar
uw ziel voor ramp bewaar'.

De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
en waar g' u heen moogt spoeden,
zal eeuwig u behoeden.

Zegen

