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Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied: Psalm 100: 1, 3 en 4 (Weerklank)

3 Ga zingend door zijn tempelpoort,
zet in zijn voorhof ’t zingen voort,
zing daar zijn grote naam ter eer,
zing tot zijn glorie, loof de HEER!
4 Want goedertieren is de HEER,
zijn goedheid eindigt nimmermeer,
zijn trouw en waarheid houden kracht
tot in het verste nageslacht.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 29: 1 (OB)
1 Aardse machten, looft den HEER;
Geeft den HEERE sterkt' en eer;
Dat de lof van 's Hoogsten naam
Aller groten roem beschaam'.
Vorsten, 't voegt u, Hem, in't midden
Van Zijn heiligdom, t' aanbidden:
't Voegt u, met de Godgetrouwen,
's HEEREN heerlijkheid t' ontvouwen.
1

Geloofsbelijdenis: Heidelbergse Catechismus Zondag 10, vraag 27
Wat bedoel je met de voorzienigheid van God?
Gods voorzienigheid is de almachtige en overal aanwezige kracht van God,
waardoor Hij hemel en aarde, inclusief alle schepsels, onderhoudt en regeert.
Niets gebeurt toevallig, maar vanuit Zijn Vaderlijke hand ontvangen wij alle
dingen:
- het groeien van bomen en planten
- regen en droogte
- vruchtbare en onvruchtbare jaren
- eten en drinken
- gezondheid en ziekte
- rijkdom en armoede
Zingen: Lied 375: 1 (Weerklank)

Gebed om Gods Geest
Lezen: 1 Korinthe 1: 18 - 25
18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid,
maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. 19. Want er staat
geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand
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van de verstandigen zal Ik tenietdoen. 20. Waar is de wijze? Waar de
schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de
wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? 21. Want omdat, in de wijsheid van
God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God
behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. 22.
Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; 23. wij
echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor
de Grieken een dwaasheid. 24. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als
Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. 25.
Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is
sterker dan de mensen.
Gewone Catechismus 25 en 26
25 Wat bedoel je als je zegt dat God de wereld heeft gemaakt – de evolutietheorie
zegt toch dat alles spontaan ontwikkeld is?
Ik geloof dat alles wat bestaat, is voortgekomen uit een idee van God, dat alle
variatie tussen planten, dieren en mensen door Hem is bedacht. Of het nu kort of
lang heeft geduurd, of alle soorten apart zijn gemaakt of dat ze uit elkaar zijn
voortgekomen, dat doet niets af van de liefdevolle bedoeling waarmee God deze
wereld, maar ook mij, tot zijn eer gemaakt heeft.
26 Staat een gelovige argwanend tegenover wetenschap?
Juist niet, want God heeft ons zo gemaakt dat wij kunnen onderzoeken hoe de
wereld in elkaar zit, zodat wij Hem loven om zijn wijsheid en Hem als een goede
Vader vertrouwen.
Zingen: Psalm 19: 2 (OB)
2 Hoe goddelijk en schoon
Luidt deze hemeltoon!
Daar is geen spraak, of oord,
Daar is geen volk bekend,
Dat, zelfs tot 's werelds end,
Der heem'len stem niet hoort.
Hun evenredigheid
Heeft zich zo wijd verspreid,
Hun rede klinkt zo krachtig,
Dat z' al, wat d' aard' bewoont,
Het merk eens Scheppers toont,
Zo gunstrijk als almachtig.
Verkondiging
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Zingen: Lied 607: 1, 2 en 3 (Weerklank)

2 God, die ’t gras gemaakt heeft,
de bloemen in de wei,
de bomen, vruchten, vogels,
zorgt ook voor mij.
3 God, die alles maakte,
de maan, de sterrenrij,
als duis’tre wolken komen,
zorgt steeds voor mij.
Dankgebed en voorbede
We denken aan de inzameling van de gaven:
bij de uitgang van de kerk, via de bank/QR-code/KerkApp of thuis opsparen
Slotzang: Psalm 136: 4, 5 en 23 (OB)
4 Looft Gods macht, die onbeperkt,
Gadeloze wond'ren werkt;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.
5 Looft Gods wijsheid; door Zijn woord
Bracht Hij al de heem'len voort;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.
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23 Die in onzen lagen stand,
Ons genadig bood de hand;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.
Zegen
Orgelspel
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