
Dames:
Toen men hem sprak van ’t verlorene schaap,
Kwam er een glans op den stervenden knaap.
“Weet gij wel zeker, dat mij dat ook geldt?
Niemand toch heeft mij daar ooit van verteld.”  

Refrein: 
Zeg het toch voort, o zeg het toch voort!
Predik den Heiland door daden en woord,
Dat geen verwijt u ’t hart ooit doorboort:
“Nimmer nog heb ik van Jezus gehoord.”
 
Mannen:
“’k Ben veel te min en te slecht”, sprak hij nu.
“Neen”, was het antwoord 
“Hij stierf ook voor u”.
“Maar als dat waar is”, sprak hij nu ontsteld.
“Waarom toch heeft men dat mij 
nooit verteld?” 
Refrein
 
Allen:
d’ Engel des doods kwam nu nader tot hem.
Plots’ling sprak hij toen met bevende stem:
“Heer, ik geloof, voor mij stierf Gij aan ’t kruis;
Breng toch die boodschap aan allen in huis.”  
Refrein

Dankgebed

Tijdens collecte zingt het koor voor ons

Zingen: JdH 60  (staande) 

‘k Ben een koninklijk kind, 
door de Vader bemind,
en ‘k zal wonen in ‘s Konings paleis. 
In die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud: 
glorievol als een schoon paradijs. 

Refrein: 
‘k Ben een koninklijk kind 
door de Vader bemind,
en Zijn oog rust zo teder op mij! 
Als de daag’raad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord, 
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij 

‘k Ben een koninklijk kind, 
niet slechts dienstknecht of vrind,
‘k ben gekocht met het bloed van mijn Heer!
En dat bloed geeft mij recht, 
meer te zijn dan een knecht,
‘k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer. 
Refrein: 

Zegen  

Aansluitend zingen: JdH 108 (met koor)

Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in ‘t barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, ‘t wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.
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Zingen (met koor) voor de dienst:  
Psalm 133 : 1 & 3

Ai ziet, hoe goed, hoe lief’lijk is ‘t, dat zonen 
Van ‘t zelfde huis, als broeders, samen wonen,
Daar ‘t liefdevuur niet wordt verdoofd;
‘t Is als de zalf op ‘s Hogepriesters hoofd,
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.

Waar liefde woont, 
gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, 
daar wordt Zijn heil verkregen,
En ‘t leven tot in eeuwigheid

Zingen: JdeH 300 

Geest van God maak in dit uur,
al Uw kinderen vrij
Schenk nieuw leven, kracht en vuur, 
schenk het ook aan mij
Neem mij, breek mij, vul mij, zend mij
Schenk nieuw leven kracht en vuur, 
schenk het ook aan mij

Welkom/afkondigingen

Zingen (staande): JdH 258  (met koor)

Alleen koor: 
Kom in mijn hart, kom in mijn hart, 
o kom in mijn hart, Heer Jezus.
Breng keer op keer Uw ware leer 
opnieuw in mijn hart, Heer Jezus.

Allen: 
Leef in mijn hart, leef in mijn hart, 
o, leef in mijn hart, Heer Jezus.
‘k Ben dan Uw kind dat U bemint 
vanuit mijn hart, Heer Jezus.

Woon in mijn hart, woon in mijn hart, 
o, woon in mijn hart, Heer Jezus.
Hier is Uw huis, Uw eigen thuis, 
ja, hier is mijn hart, Heer Jezus.

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen: JdH 931  

Hemelse Vader, wij brengen U de eer,
buigen ons samen voor Uwen troon terneer.
U bent de Koning, U zij de eer de kracht.
Kom in Uw glorie, Heer, 
met Uwe liefd’ en macht.

Vul heel de aarde met macht en majesteit,
verdrijf het duister door Uw aanwezigheid.
Uw wil geschiede, ja, vestig hier Uw troon,
Vestig, o Vader, Uw rijk door Uwe Zoon.

Nu en voor eeuwig bezingen wij Uw macht,
Jezus, de Koning, die alles heeft volbracht.
Jezus zal heersen ook nu in onze tijd,
Jezus is Koning nu en in der eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis uit Zondag 1 H.C. 

Zingen: JdH 197 (refrein met koor)

Volle verzeek’ring, Jezus is mijn! 
Wat schenkt dat rust aan ‘t volgzaam gemoed.
In Hem zal ‘k zalig, zalig steeds zijn, 
wedergeboren door Jezus’ bloed.

Refrein:
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, 
in mijne Heiland, Jezus is mijn!         2x

Volle verlossing, gans vrij te zijn. 
‘k Mag alles leggen in zijn hand. 
‘t Harte naar boven, ‘t oog hemelwaarts; 
zo Jezus volgen naar ‘t vaderland.
Refrein

Volle bewustheid, Hij leeft voor mij, 
dit geeft mij blijvend heerlijk genot!
‘k Mag altijd wand’len aan Jezus’ zij. 
‘k Mag nu steeds leven voor mijne God.
Refrein

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing: Genesis 4 : 1-16

Kaïn en Abel
En Adam had gemeenschap met Eva,  zijn 
vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn,  en 
zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen!
En zij baarde opnieuw: zijn broer Abel. Abel 
werd herder van kleinvee en Kaïn werd 
bewerker van de aardbodem. En het ge-
beurde na verloop van dagen dat Kaïn van de 
opbrengst van de aardbodem aan de HEERE 
een offer bracht. Ook Abel bracht een offer, 
van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en 
van hun vet.  De HEERE nu sloeg acht op 
Abel en op zijn offer, maar op Kaïn en op zijn 
offer sloeg Hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in 
grote woede en liet hij zijn hoofd  zakken. En 
de HEERE zei tegen Kaïn: Waarom bent u in 
woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd 
laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het 
goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar 
als u niet het goede doet, ligt de zonde aan 
de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar 
ú moet over hem heersen. En Kaïn sprak met 
zijn broer Abel. En het gebeurde, toen zij op 
het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel  
en hem doodde. En de HEERE zei tegen Kaïn: 
Waar is Abel, uw broer? En hij zei: Ik weet het 
niet; ben ik de hoeder van mijn broer?
En Hij zei: Wat hebt u gedaan!  Er is een stem 
van het bloed van uw broer, dat van de aard-
bodem tot Mij roept. Nu dan, u bent vervloekt, 
weg van de aardbodem, die zijn mond heeft 
opengedaan om het bloed van uw broer uit 
uw hand op te nemen. Als u de aardbodem 
bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet 
meer geven; u zult dolend en dwalend over de 
aarde gaan. En Kaïn zei tegen de HEERE: Mijn 
misdaad is te groot om vergeven te worden. 
Zie, U verdrijft mij heden van het aangezicht 
van de aardbodem en ik zal voor Uw aange-
zicht verborgen zijn en dolend en dwalend over 
de aarde gaan;  en het zal zo zijn dat al wie 
mij tegenkomt, mij zal doden. Maar de HEERE 
zei tegen hem: Daarom zal al wie Kaïn doodt 
zevenvoudig gewroken worden! En de HEERE 
merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die 
hem tegenkwam, hem zou doden. Toen ging 
Kaïn weg van het aangezicht van de HEERE; 

en hij woonde in het land Nod,  ten oosten van 
Eden.

Zingen: JdH 63 (tijdens Collecte)  

Jezus neemt de zondaars aan! 
Roept dit troostwoord toe aan allen,
die van ‘s levens rechte baan, 
op de dwaalweg zijn vervallen,
‘t rechte pad leert Hij hen gaan, 
Jezus neemt de zondaars aan.

Geen genade zijn wij waard, 
maar in d’evangeliebladen
Heeft ons God zijn gunst verklaard, 
Dat wij hoe met schuld beladen
Dan gelovig tot Hem gaan, 
Jezus neemt de zondaars aan.

Komt gij allen, komt tot Hem! 
Zondaars, komt, wat zou u hind’ren
Jezus roept u, hoort Zijn stem, 
Hij maakt zondaars tot zijn kindren
Vrij moogt gij tot Jezus gaan, 
Jezus neemt de zondaars aan

Prediking: ‘Waar is uw broeder?’

Zingen: JdH 419

Allen:
Ginds in een steeg, vol ellende en nood,
Vond men een knaap 
aan den rand van den dood.
Toen men vroeg, hoe ’t met 
zijn ziel was gesteld;
Zei hij: “Nooit heeft men mij daarvan verteld”
 
Refrein: 
Zeg het toch voort, o zeg het toch voort!
Predik den Heiland door daden en woord,
Dat geen verwijt u ’t hart ooit doorboort:
“Nimmer nog heb ik van Jezus gehoord.”
 


