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HC 21 (54) – Onze kerk?

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 87:1,2,3,4 (staande)
1. Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.
2. Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de HEER.
O moederstad, uit u is elk geboren!
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: `In U zijn al onze fonteinen'.
Stil gebed, bemoediging en groet (staande)
Lied: Psalm 117a:1
1. Gij volken looft uw God en Heer
wilt Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.
Gebed om de Heilige Geest
Lied: NLB 340b apostolische geloofsbelijdenis (staande)
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Lezing Heidelbergse Catechismus, Zondag 21, vraag 54 Wat geloof je
van de heilige, algemene, christelijk Kerk? Antwoord: Vanaf het begin tot
het einde van de schepping brengt de Zoon van God, uit alle mensen,
een gemeente bij elkaar, die uitverkoren is tot het eeuwige leven en die
één is in het geloof. Door Zijn Geest en het Woord wordt de Kerk bij
elkaar gebracht, beschermd en bewaard. Ik ben van deze Kerk een
levend lid en ik zal dat altijd blijven.
Schriftlezing: Lucas 11:29 Toen er steeds meer mensen toestroomden,
zei Hij: ‘Dit is een verdorven generatie! Ze verlangt een teken, maar zal
geen ander teken krijgen dan dat van Jona. 30 Zoals Jona een teken was
voor de inwoners van Nineve, zo zal de Mensenzoon een teken voor deze
generatie zijn. 31 Op de dag van het oordeel zal de koningin van het
Zuiden samen met de mensen van deze generatie opstaan en hen
veroordelen, want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te
luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier zien jullie iemand die
meer is dan Salomo! 32 Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten
samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij
hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier zien jullie iemand
die meer is dan Jona! 33 Wie een lamp aansteekt, zet hem niet weg in
een donkere nis, maar plaatst hem op de standaard, zodat degenen die
binnenkomen het licht kunnen zien. 34 Het oog is de lamp van het
lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het
troebel is, verkeert je lichaam in duisternis. 35 Let dus op of het licht dat
in je is, niet verduisterd is. 36 Als je hele lichaam verlicht is, zonder dat
ook maar een deel in duisternis verkeert, dan is het zo licht als wanneer
een lamp je met zijn stralen verlicht.’
Lied: NLB 240:1,4,5
1. Blijf bij ons, Jezus, onze Heer;
de avond daalt op aarde neer;
het helder licht, uw godlijk woord,
moog' bij ons schijnen ongestoord.
4. Blijf Heer ons met uw woord nabij
en maak ons van de vijand vrij,
deel aan uw kerk genade mee,
geduld en eenheid, moed en vrêe.
5. Het is niet onze zaak, o Heer,
't gaat om uw eeuwig rijk, uw eer.
Wil allen trouw terzijde staan,
die op uw wegen willen gaan.
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Preek
Lied: NLB 968:1,2
1. De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
2. Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.
Gebed
Collecte
Slotlied: OLB 475:4 (staande)
4. Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijler van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.
Zegen (staande)
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