Reformatieherdenking 2016

Meditatie: ds. S.P. Roosendaal
Organist: dhr. A. Wieske
M.m.v. Christelijk Mannenensemble Pekela (o.l.v. mw. K. Eiten)

•

Welkomstwoord door ds. S.P. Roosendaal

• Zingen: Ps. 139: 2, 6 en 14 OB
2 G' omringt mijn gaan en liggen, Gij,
o HEER, zijt altoos nevens mij;
uw onbepaalde wetenschap
Kent mijnen weg van stap tot stap;
geen woord is nog mijn tong ontgleden,
of Gij, Gij weet alreeds mijn reden.

6 Indien ik zeg: "De donkerheid
Bedekt mij voor uw majesteit",
dan is de nacht een helder licht,
dat mij ontdekt aan uw gezicht.
Voor U, o HEER, is 't aak‘lig duister
Den dag gelijk in glans en luister.

14 Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER!
Is 't geen ik denk niet tot uw eer?
Beproef m' en zie of mijn gemoed
iets kwaads, iets onbehoorlijks voed',
en doe mij toch met vaste schreden
de weg ter zaligheid betreden.
•

Uit de ‘Tafelgesprekken van Luther’ deel IX

•

Christelijk Mannenensemble Pekela zingt:

-

Neem Gij mijn hand
Kadosh
Ik bouw op U

•

Gebed

• Zingen: Gez. 397: 1, 4, 5 en 6 (O God, Die droeg ons voorgeslacht)
1 O God, die droeg ons voorgeslacht,
4 En duizend jaar gaan als de dag
in nacht en stormgebruis,
van gist’ren voor U heen,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
een schaduw, een gedachte vaag,
wees eeuwig ons tehuis!
een nachtwaak, die verdween.
5 De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

6 O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons Tehuis!

• Schriftlezing: Psalm 31: 1-7 en Romeinen 1: 16 en 17
Klacht en dank
31 Een psalm van David, voor de koorleider.
2 Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen,
laat mij niet beschaamd worden, voor eeuwig;
bevrijd mij door Uw gerechtigheid.
3 Neig Uw oor tot mij, red mij met spoed,
wees voor mij een sterke rots,
een burcht om mij te behouden.
4 Want U bent mijn rots en mijn burcht!
Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.
5 Trek mij uit het net dat zij heimelijk voor mij spanden,
want U bent mijn kracht.
6 In Uw hand beveel ik mijn geest;
U hebt mij verlost, HEERE, getrouwe God!
7 Ik haat hen die nietige afgoden vereren.
Ík vertrouw op de HEERE.
De kern van de brief
16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid
voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.
17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is:
Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
•

Christelijk Mannenensemble Pekela zingt:

-

Zie ons wachten
Vahanachnu
Volgen, ik wil Jezus volgen

• Zingen: Ps. 46: 4 en 6 OB
De Heer, de God der legerscharen,
Is met ons, hoedt ons in gevaren.
De Heer de God van Jakobs zaad,
Is ons een burg, een toeverlaat.
Komt, wilt op 's Heren daden merken;
Aanschouwt des Hoogsten grote werken;
Is ons een burg, een toeverlaat.
•

Meditatie: ‘Geloofszekerheid bij Luther’

Zijn macht, die nooit te stuiten is,
Maakt d' aarde tot een wildernis.
De Heer, de God der legerscharen,
Is met ons, hoedt ons in gevaren;
De Heer, de God van Jakobs zaal

•

Zingen: Ps. 31: 12, 15 en 19 OB

In Uwe hand zijn mijne tijden;
'k Verlaat mij in mijn leed,
Op U alleen, Die weet
De maat m en 't einde van mijn lijden.
Red mij van wie verbolgen
Ter dood toe mij vervolgen!

Hoe groot is 't goed, dat Gij zult geven
Hem, wiens oprechte geest
Op U betrouwt, U vreest!
Hoe groot is 't heil, dat G' in dit leven,
Ver boven beed' en wensen,
Reeds wrocht voor 't oog der mensen!

Bemint den Heer, Gods gunstgenoten,
Den Heer, Die vromen hoedt
En straft het trots gemoed.
Zijt sterk, Hij zal u niet verstoten;
Hun geeft Hij moed en krachten,
Die hopend op Hem wachten.
• Dankgebed
• Zingen: Gez. 24 ‘Een vaste burcht is onze God’ (Herv. Bundel): 1, 2 en 4
1 Een vaste burcht is onze God.
2 Geen aardse macht begeren wij;
Een toevlucht voor de zijnen.
die gaat wel ras verloren!
Al drukt het leed,
Ons staat de sterke Held terzij,
al dreigt het lot,
die God ons heeft verkoren,
Hij doet Zijn hulp verschijnen.
Vraagt Gij Zijn naam? Zo weet,
De vijand rukt vast aan
dat Hij de Christus heet,
met opgestoken vaan.
Gods eengeboren Zoon,
Hij draagt zijn rusting nog
Verwinnaar op de troon!
van gruwelen bedrog.
De zeeg' is Hem beschoren.
Maar zal als kaf verdwijnen.
4 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.

