Hervormde gemeente te Noordeloos
Kerkdienst zondagmorgen 22 november 2020
Jubileum en afscheid ds. A. Romein
Hervormde kerk Noordeloos + vele luisteraars thuis
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Votum en Groet
Aanvangslied Psalm 67: 1
D' algoede God zij ons genadig…
Verootmoediging
Gods gebod en belofte
Zingen Psalm 143: 10
Leer mij, o God van zaligheden…
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: 2 Korinthiërs 13
Zingen Psalm 98: 1 en 2
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE…
Zingen OTH 474: “Als je bidt zal Hij je geven”…
(Refrein)
Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen,
Als je zoekt dan zul je ’t vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
1. Als je de Vader vraagt om 'n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden, klein of groot,

heus, Hij vergeet er niet één.
(Refrein)
2. Als je mijn Vader iets wilt vragen,
vraag in mijn naam, Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen,
Ik ben dezelfde als toen.
(Refrein)

Prediking met als tekst: 2 Kor. 13 : 13
Thema: HET LAATSTE WOORD IS DE ZEGEN
Zingen Psalm 90: 9
Laat Uw genâ ons met haar troost verrijken…
Dankzegging en voorbeden
Slotlied Psalm 68: 10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Zegen
Informeel moment
Collecte bij de uitgang

Weerklank 437
1
Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.
3

Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

