Liturgie voor zondagavond 19 juni om 19 uur in de Andreaskerk te Hattem
Welkom en mededelingen
Orgelspel ‘Ach bleib mit deiner Gnade’
Zingen: Op Toonhoogte 301: 1, 2 en 3
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Votum en groet
Zingen: Psalm 9: 1 en 5 (LvK)
Met heel mijn hart zing ik uw eer,
prijs ik uw wonderwerken, HEER.
Ik wil mij in uw naam verblijden,
U, hoogste God, mijn psalmen wijden.

HEER, Gij bewaart wie tot U vliedt.
Die U vertrouwt, verlaat Gij niet.
Een burcht voor wie in nood verkeren,
een vaste burcht is onze HERE.

Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 27: 7 (Berijming 1773)
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER!
Gebed
Schriftlezing: Filippenzen 3: 1-16 (HSV)
1 Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam
en het geeft u zekerheid. 2 Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. 3 Want wij
zijn de besnij-denis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. 4 Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen; als iemand anders denkt te kunnen
vertrouwen op het vlees, ik nog meer: 5 besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de
stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, 6 wat ijver betreft een
vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. 7 Maar wat
voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd. 8 Ja, beslist, ik beschouw ook alles

als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles
als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, 9 en in Hem
gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is,
namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; 10 opdat ik Hem mag kennen, en de
kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word,
11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. 12 Niet dat ik het al verkregen heb of al
volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus
gegrepen. 13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, 14 maar één ding doe ik: vergetend wat
achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van
boven is, in Christus Jezus. 15 Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben; en als u
iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. 16 Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar
dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn.
Zingen: Psalm 25: 2 en 7 (Berijming 1773)
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 de dag verwachten.

Gods verborgen omgang vinden
zielen, waar zijn vrees in woont;
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden,
naar zijn vreêverbond, getoond.
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Verkondiging: Filippenzen 3: 12
Zingen: Psalm 51: 5 (LvK)
Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,
geef mij een vaste geest, die diep van binnen
zonder onzekerheid U blijft beminnen,
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.
Ontneem mij niet uw heil'ge Geest, o God,
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,
en richt geheel mijn wil op uw gebod,
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 14 (Berijming 1773)
Niets is, o Oppermajesteit,
bedekt voor uw alwetendheid.
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân,
Gij weet mijn zitten en mijn staan:
wat ik beraad', of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.

G' omringt mijn gaan en liggen, Gij,
o HEER, zijt altoos nevens mij.
Uw onbepaalde wetenschap
kent mijne weg van stap tot stap.
Geen woord is nog mijn tong ontgleden,
of Gij, Gij weet alreeds mijn reden.

Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER!
Is 't geen ik denk niet tot uw eer?
Beproef m' en zie of mijn gemoed

iets kwaads, iets onbehoorlijks voed',
en doe mij toch met vaste schreden
de weg ter zaligheid betreden.

Zegen

