Liturgie voor de dienst
op zondag 26 juni 2016 10 uur in de Grote of Andreaskerk te Hattem

“Overstapdienst”
De volgende kinderen maken in deze dienst de overstap:
Yvonne Borst
Anna Schrooten
Isa van der Horst
Romée van Dijk
Bas Oosten
Amber van Ittersum
Robin van der Ziel

Ilse ter Haar
Karsten Dijs
Michiel van Raalte
Ruben Spannenberg
Ruben van Vreeswijk
Emma van der Worp

Welkom en mededelingen
Orgelspel
Zingen: Op Toonhoogte 45
De zon komt op, maakt de morgen
wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag
overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Stilte voor gebed
Votum en groet

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
(Refrein)
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(Refrein)
Verheerlijk zijn heilige naam.

Zingen: Psalm 105: 1 en 5 (Berijming 1773)
Looft, looft, verheugd den HEER der
Heren,
aanbidt zijn naam en wilt Hem eren!
Doet Zijne glorierije daân
alom de volkeren verstaan,
en spreekt, met aandacht en ontzag
van zijne wond’ren dag aan dag.

God zal zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.

Lezing van de geboden
Zingen: Psalm 139: 1 en 14 (LvK)
HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Gebed
Gesprek met de kinderen
(kinderen komen naar voren en gaan na het gesprek naar de kindernevendienst)
Zingen: Op Toonhoogte 431
Refrein:
Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.
Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent. (Refrein)

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet. (Refrein)

Schriftlezing: 2 Timotheüs 1: 3-5, 3:14-17.(HSV)
3 Ik dank God, Die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder
ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. 4 Wanneer ik aan uw tranen denk,

verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. 5 Daarbij herinner
ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder
Loïs en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont.
14 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van
wie u het geleerd hebt, 15 en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen
maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.
16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die
God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Zingen: Psalm 25: 2 en 6 (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.

Wie heeft lust den HEER te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren, hoe hij wand’len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
zal hij ongestoord verwerven,
en zijn godgeheiligd zaad
zal 't gezegend aardrijk erven.

Verkondiging
Tekst: “dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder
Eunice’ (2 Timotheüs 1: 5)
Zingen: Op Toonhoogte 150: 1 en 4
Heer, U bent mij leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Overstap
Namenlied (op de wijs van psalm 134)

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.

Looft de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Met die goedheid en die trouw
wil Hij God zijn, ook voor jou.
God, blijft Yvonne altijd trouw,
Hij houdt, Romeé, ook van jou.
Hij draagt Emma in zijn hand
altijd houdt Zijn liefde stand.
Hoe jou levensweg ook loopt,
Anna, jij bent ooit gedoopt.
En Isa, jij mag voortaan,
met God aan je zijde gaan.
God, blijft Ruben altijd trouw,
Hij houdt, Amber, ook van jou.
En Hij draagt Bas in zijn hand
altijd houdt Zijn liefde stand.
Robin, waar je gaat of staat,
weet dat God je nooit verlaat.
Uit Zijn woonplaats, hemelhoog,
heeft Hij Ruben op het oog
God blijft Ilse altijd trouw
en Karsten, Hij zorgt voor jou.
En hoe Michiels weg ook gaat,
weet dat Hij je nooit verlaat.
Zegen deze kind'ren, HEER,
nu en straks en altijd weer.
Hoe hun levensweg ook zij,
wees Gij altijd hen nabij.

Gebed
Collecte
Zingen: Gezang 456: 1 en 2 (LvK)
Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Zegen

Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Na de dienst is er nog gelegenheid om samen wat te drinken, achter in de kerk.
Wanneer u naar aanleiding van deze dienst of van iets anders iemand zou willen
spreken, kunt u contact opnemen met ds. van Vreeswijk, 038-4443200 of
bjd@vanvreeswijk.nl. Ook na afloop van de dienst is hij achterin de kerk
aanwezig.

