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Dienst PKN Vries 9.30 uur 22 mei 2022
voorganger Ineke Baron 06-57347855
Welkom door O.v.D.
Aanvangslied
Lied NLB 905 : 1,2,3 Wie zich door God alleen laat leiden
1.Wie zich door God alleen laat leiden,
Enkel van Hem zijn heil verwacht,
Weet Hem nabij, ook in de tijden
Die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
Heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.
3.Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
En leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
Die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
Wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.
4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
Doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
U brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
Weet dat Hij altijd met ons gaat.
Bemoediging en groet
Zingen: Glorialied NLB 413: 1-3
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.
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft Uw liefd' en zingt ervan,
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alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe,
heilig, heilig, heilig toe.
Heer, ontferm U over ons,
open Uwe vaderarmen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen.
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan,
laat ons niet verloren gaan.
Gebed
Kindermoment : Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
https://www.youtube.com/watch?v=WMfOPWSNq3g&ab_channel=DJJ72
Schriftlezing:
Handelingen 17: 22-31
Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: ‘Atheners, ik heb
gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. 23Want toen ik in
de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam,
ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u
vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. 24
De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, Hij die Heer is van
hemel en aarde, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. 25
Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat Hij
nodig heeft, Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. 26
Uit één mens heeft Hij de hele mensheid gemaakt, die Hij over de hele aarde
heeft verspreid; voor elk volk heeft Hij een tijdperk vastgesteld en Hij heeft de
grenzen van hun woongebied bepaald. 27
Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden
kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van ons ver weg is. 28Want in Hem
leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters
hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort.” 29
Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke
gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een
ambachtsman, door mensen bedacht. 30
God slaat echter geen acht op de tijd waarin men Hem niet kende, maar roept nu
overal alle mensen op tot inkeer te komen, 31
want Hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop Hij een rechtvaardig oordeel
over de mensheid zal laten vellen door een man die Hij voor dat doel heeft
aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft Hij geleverd door Hem
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uit de dood te doen opstaan.’
Tekst vers 27-28
Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden
kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van ons ver weg is. 28Want in Hem
leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters
hebben gezegd: “Uit Hem komen ook wij voort.”
Overdenking: Wat is nu eigenlijk ‘eeuwig zonde’?
Orgelspel
Zingen
Lied NLB 913: 1 Wat de toekomst brengen moge
1. Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!
Collecte en mededeling
Kinderen komen terug.
Lied NLB 913: 2,3,4 vervolg wat de toekomst brengen moge
2. Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!
3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
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zoo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen den weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.
4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
Dankgebed en voorbede
Slotlied en zegen
Zingen NLB Ga met God en Hij zal met je zijn.
1 Ga met God en Hij zal met je zijn:
Jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
Bij gevaar, in bange tijden,
Over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
In zijn liefde je bewaren,
In de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

