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Opening door dominee J. van den Os
Christelijke Gereformeerde Kerk Spijkenisse
Samenzang psalm 107 : 1 en 22

Looft, looft den HEER gestadig;
Die Oppermajesteit
Is gunstrijk, zeer genadig,
En goed in eeuwigheid.
Dit zegg' elk, die, gered
Door Hem van slaafse banden,
In vrijheid is gezet
Uit 's weêrpartijders handen.
Wie wijs is, merk' die dingen,
En geev' verstandig acht
Op 's HEEREN handelingen,
Zo vol van gunst als macht!

Schriftlezing: Johannes 8 : 30 - 47 met als tekstvers vers 36.
Gebed
Openingswoord n.a.v. vers 36: “Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben.
Zo zult gij waarlijk vrij zijn.”
Samenzang 119 vers 53

Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren.
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
Bevestigen, in al mijn levensjaren,
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
Door Uw genâ bestendig zal bewaren.

Lezing: “Mijn geweten is gevangen in het Woord van God” door de heer P.J.
de Raaf, student Theologische School Gereformeerde Gemeente
Muzikale bijdrage. Enkele bewerkingen van het lied Dankt, dankt nu allen God
Sluiting door dominee D.H.J. Folkers, Hersteld Hervormde Kerk Abbenbroek

Samenzang Gezang 112 : 1 en 4

Een naam is onze hope,
een grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in ene dope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.
In haar drie-een'ge Heere,
nog in haar aardse strijd,
blijft zij met hen verkeren,
wien ruste werd bereid.
Geef dat in uw genade,
o God, ook eenmaal wij
langs uwe lichte paden
gaan tot der zaal'gen rei!

Dankgebed
Samenzang (staande indien mogelijk) Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet Zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!
Gods Woord houdt stand in
eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!
Na de dienst is er deze keer geen gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

