Orde van dienst zondag 2 augustus 2020 - 9.30 uur
Voorganger: Proponent M.W. (Marijke) Gehrels uit Amsterdam
Muzikale medewerking: Johan van Oeveren en zanggroep

• Orgelspel
• Welkom en mededelingen
• Stil gebed – Votum & Groet
• Lied 906: 1 en 2

God is tegenwoordig

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing

: Kolossenzen 1:24-29 (NBV)

Strijd in dienst van Christus
24. Ik ben blij dat Ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan
Christus` lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, 25. waarvan ik de
dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn
boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: 26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor
alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. 27 Aan hen heeft
God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is
uw hoop op goddelijke luister. 28 Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen
en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. 29
Daarvoor span ik mij in en strijd ik met kracht, die volop in mij werkzaam is.
• Lied: NLB 910: 2 (Goddank, wij overdenken)
• Preek
We houden allemaal van geheimen en mysteries. In Kolosse deden ze dat ook en hadden ze
mysteriegodsdiensten. Is het geloof ook een geheim, een mysterie? Paulus spreekt in zijn
brief aan de gemeente in Kolosse over de oplossing van het geheim.
• Orgelspel
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader (niet hardop)
• Collecteafkondiging – De collecte is voor het werk van de kerkrentmeesters. De
opbrengst van de zendingsbussen aan de uitgang zijn in de maanden juli en augustus voor
Hoveraid. De familie van Buuren is voor Hoveraid werkzaam in Madagaskar.

• Lied: HH 591: 1, 3 (Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam)
Evang. liedbundel 343
• Zegen

• Orgelspel

