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Inleidend orgelspel
Voorzang Psalm 38: 1 en 15
Groot en eeuwig Opperwezen,
Zeer te vrezen,
Straf mij in Uw gramschap niet;
Toon mij toch, dat Uw kastijden,
In mijn lijden,
Uit geen grimmigheid geschiedt.
Want, o trouw en eeuwig Wezen,
In mijn vrezen
Staat mijn hoop op U alleen;
Gij, mijn God, zult in ellenden
Bijstand zenden,
En verhoren mijn gebeen.
Votum en groet
Zingen Psalm 119: 7 en 32
'k Heb andren al de rechten van Uw mond
Met lust verteld, hen vlijtig onderwezen.
Uit al den schat van 't grote wereldrond
Is nooit de vreugd in mijn gemoed gerezen,
Die 'k steeds in Uw getuigenissen vond,
Door mij betracht, en andren aangeprezen.
Ik ben een vriend, ik ben een metgezel
Van allen, die Uw Naam ootmoedig vrezen,
En leven naar Uw Goddelijk bevel.
O Heer', hoe wordt Uw goedheid ooit volprezen!
Gij doet op aard, aan alle schepslen wel;
Och, wierd ik in Uw wetten onderwezen!
Lezing van de Wet
Zingen Psalm 119: 1
Welzalig zijn d' oprechten van gemoed,
Die, ongeveinsd, des Heeren wet betrachten;
Die Hij op 't spoor der godsvrucht wandlen doet;
Welzalig, die, bij dagen en bij nachten,
Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed,
Van harte zoekt met ingespannen krachten.

Gebed
Schriftlezing Johannes 3: 22-36
22. Na dezen kwam Jezus en Zijn discipelen in het land van Judea, en
onthield Zich aldaar met hen, en doopte.
23. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, dewijl aldaar vele wateren
waren; en zij kwamen daar, en werden gedoopt.
24. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen.
25. Er rees dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes met
de Joden over de reiniging.
26. En zij kwamen tot Johannes, en zeiden tot hem: Rabbi, Die met u was
over de Jordaan, Welken gij getuigenis gaaft, zie, Die doopt, en zij komen
allen tot Hem.
27. Johannes antwoordde en zeide: Een mens kan geen ding aannemen,
zo het hem uit den hemel niet gegeven zij.
28. Gijzelven zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet;
maar dat ik voor Hem heen uitgezonden ben.
29. Die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend des bruidegoms,
die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des
bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden.
30. Hij moet wassen, maar ik minder worden.
31. Die van boven komt, is boven allen; die uit de aarde is voortgekomen,
die is uit de aarde, en spreekt uit de aarde. Die uit den hemel komt, is
boven allen.
32. En hetgeen Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij; en Zijn
getuigenis neemt niemand aan.
33. Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat God
waarachtig is.
34. Want Dien God gezonden heeft, Die spreekt de woorden Gods; want
God geeft Hem den Geest niet met mate.
35. De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.
36. Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon
ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op
hem.
Zingen Lofzang van Zacharias: 3, 4 en 5
Hij speld' ons, dat wij t' allen tijd,
Wanneer die blijde heildag rees,
Van 's vijands dienstbaar juk bevrijd,
Hem dienen zouden zonder vrees,
Naar 't heilig recht, in ware deugd.
O dierbaar Kind, o stof van vreugd,
Geschenk van 't Alvermogen,
Elk noem' U Gods profeet en geev' U eer;
Gij treedt voor 't aanschijn van den Heer',
En baant Zijn weg door leven en door leer.

Dus wordt des Heeren volk geleid,
Door 't licht, dat nu ontstoken is,
Tot kennis van de zaligheid,
In hunne schuldvergiffenis;
Die nooit in schoner glans verscheen,
Dan nu, door Gods barmhartigheen,
Die, met ons lot bewogen,
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,
Een ster in Jakob op doet gaan,
De zon des heils doet aan de kimmen staan.
Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez' zon een helder licht.
Dat hem in schauw des doods bestraalt,
Op 't vredepad zijn voeten richt.
Prediking over Johannes 3: 30
“Hij moet wassen, maar ik minder worden”
Zingen Psalm 45: 1
Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen,
Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft,
Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft.
Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven,
Gaat al het schoon der mensen ver te boven;
Gena is op uw lippen uitgestort,
Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt.
Toespraken
➢ Ds. G. Kater, namens de plaatselijke kerken
➢ Dhr. E.J. Verbruggen, namens Bijbels Beraad
➢ Scriba, ouderling S.C. van Belzen, namens onze kerkenraad en
gemeente
Toezingen Psalm 67:1/3 aangepast (staande)
D' algoede God zij hen genadig,
En zegen' hen met overvloed;
Hij doe Zijn aangezicht gestadig
Hen lichten, en Hij zij hen goed;
God is hen genegen;
Onze God geeft zegen.
Hij, die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen;
Hem zal alles vrezen,
Wat op aarde leeft.

Gebed
Zingen Gebed des Heeren: 3 en 9
Uw koninkrijk koom' toch, o Heer'!
Ai, werp den troon des satans neer!
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord,
En d' aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G' Uw rijk volmaken zult.
Want Uw is 't Koninkrijk, o Heer',
Uw is de kracht, Uw is al d' eer!
U, die ons helpen wilt en kunt,
Die in Uw Zoon verhoring gunt,
Die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.
Zegen
Uitleidend orgelspel
Voor degenen die zaterdag niet aanwezig waren is er na afloop van de
dienst alsnog gelegenheid om de familie Klaassen de hand te drukken.
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