Orgelspel

Liturgie voor de eredienst
op zondag 21 februari 2021
om 10:00 uur in de Hervormde
kerk van Valkenburg ZH waarin
Ds. H.E.J. van der Laan
afscheid neemt als herder en leraar
van onze gemeente

Welkom en afkondigingen
We luisteren naar Psalm 84:1,2 (gemeentezang)
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw Naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
2. Het Heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Ouderling van dienst: Jaap van Gils
Organist: Ton Baris
Zang: opname uit eerdere opname

Stil gebed
Bemoediging en Groet
We luisteren naar lied 488:1,2 Opwekking (Marrianne)
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1. Heer ik kom tot U neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

2. Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

2. Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde

Gebed

Refrein:
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
Gebod

Kindermoment door Janske Oudshoorn

Wij luisteren naar lied 136:1,2 Opwekking (Nicole)

Kinderlied (Nederland zingt)

1. Abba, Vader, U alleen,

Waar ik ook ga, waar ik ook sta.
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De Heer waakt altijd over mij.
Waar ik ook ga, waar ik ook sta.
De Heer waakt over mij.

Toen zei Mozes tegen de HEERE: Zie, U zegt tegen mij:
Laat dit volk verder trekken. U echter, U hebt mij niet laten
weten wie U met mij meezendt, terwijl U Zelf gezegd hebt: Ik
ken u bij uw naam, en ook: U hebt genade gevonden in Mijn
ogen. 13Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen,
maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik U kennen, opdat ik
genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw
volk is. 14En Hij zei: Moet Mijn aangezicht meegaan om u
gerust te stellen? 15Toen zei hij tegen Hem: Als uw aangezicht
niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken.
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Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade
gevonden heb in Uw ogen, ik en uw volk? Is het niet
daardoor dat U met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en
uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de
aardbodem zijn. 17Toen zei de HEERE tegen Mozes: Ook dit
woord dat u spreekt, zal Ik doen, want u hebt genade
gevonden in Mijn ogen en Ik ken u bij uw naam.
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Toen zei Mozes: Toon mij toch uw heerlijkheid!
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Maar Hij zei: Ík zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten
komen, en in uw aanwezigheid zal Ik de Naam van
de HEERE uitroepen, maar Ik zal genadig zijn voor wie Ik
genadig zal zijn, en Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij
ontfermen zal. 20Hij zei verder: U zou Mijn aangezicht niet
kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven
blijven. 21Ook zei de HEERE: Zie, hier is een plaats bij
Mij, waar u op de rots moet gaan staan.
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De Heer zal mij beschermen.
Hij gaat met mij mee.
Hij zal mij nooit verlaten.
Hij laat mij nooit alleen.
Waar je ook gaat, waar je ook gaat.
De Heer waakt altijd over jou.
Waar je ook gaat, waar je ook gaat.
De Heer waakt over jou.
De Heer zal jou beschermen.
Hij gaat met jou mee.
Hij zal jou nooit verlaten.
Hij laat jou nooit alleen.
Waar wij ook gaan, waar wij ook gaan.
De Heer waakt altijd over ons.
Waar wij ook gaan, waar wij ook gaan.
De Heer waakt over ons.

1e Schriftlezing: Exodus 33:12 t/m 23 (Herz. Statenvert.)

En het zal gebeuren, als Mijn heerlijkheid voorbijtrekt, dat
Ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met Mijn
hand zal bedekken totdat Ik voorbijgegaan ben.
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Mozes vraagt de heerlijkheid van de HEERE te zien
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En zodra Ik Mijn hand wegneem, zult u Mij van achteren
zien, maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden.

En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta
op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem
afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 27En hij stond op en
ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een
machtig heer van de Kandakè, de koningin van de
Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen
was om in Jeruzalem te aanbidden, 28keerde terug, en hij
zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja.
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En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij
deze wagen. 30En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de
profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest?
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Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de
weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te
klimmen en bij hem te komen zitten. 32En het
schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap
naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij
de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open.
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In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie
zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van
de aarde weggenomen. 34En de kamerheer antwoordde
Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit?
Over zichzelf of over iemand anders?
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En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat
Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. 36En terwijl zij
onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de
kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij
gedoopt te worden? 37En Filippus zei: Als u met
heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde
en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.
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Wij luisteren naar lied 70 Opwekking:1,2,3,4 (Jacomina)
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam
die U ons noemt door sterren, zon en maan
Hemel en aarde spreken wijd en zijd
tonen het wonder van uw heerlijkheid.
Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,
zee, zon en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt.
U komt ons Heer, in Christus tegemoet,
U geeft ons Heer, verlossing door Zijn bloed
U roept ons mensen in uw heerlijkheid
leven om Jezus' wil in eeuwigheid.
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn
dat in ons zingt met eindeloos refrein
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam.

2e Schriftlezing: Hand. 8:26 t/m 40 (Herz. Statenvert)
Filippus en de kamerheer
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En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af
in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte
hem. 39En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de
Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem
niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap.
40
Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; en terwijl
hij het land doorging, verkondigde hij het Evangelie in alle
steden, totdat hij in Caesarea kwam.
38

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein:
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Collectemoment onder orgelspel
Wij luisteren naar Gezang 444:1,2,3 (Nederland Zingt)

Verkondiging: Voorgangers zijn voorbijgangers,
maar het Woord dat blijft!
Orgelspel
Wij luisteren naar lied 123 Opwekking (Nederland zingt)
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

3. Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
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laat ons niet verloren gaan.
Wegzending en Zegen beantwoord met het luisteren naar
Gezang 456:3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw Naam ter eer
Orgelspel
Na afloop van de dienst wordt afscheid genomen van
dominee en mevrouw van der Laan.
Er zijn enkele sprekers. Ook dit is via de livestream te
volgen.

……. 21-02-21
29-09-2013……..
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