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Woord van welkom 
 
Gedicht: 'Dordrecht' 
 
Zolang de bomen groen zijn is er hoop. 
Mijn vaderen hebben het steeds geweten, 
het hout van bomen bood men hun te koop: 
koorbanken om het nimmer te vergeten, 
weerbarstig hout; wie hebben er gezeten, 
brede rivier, aan uw benedenloop? 
 
Hardnekkig hopen als de hoop verdort 
deed men in Dordrecht, men maakte er banken 
dwars tegen de jaarringen, onverkort, 
van dik dogmatisch hout zaagt men er planken 
om er te zingen en de Heer te danken 
wanneer het alom troostelozer wordt. 
 
O hoge bomen in de Noordenwind, 
koorbankenhout, altijd groene loofbomen, 
de Dordtse psalmen hoorde ik als kind 
en waar ik ben of weldra nog zal komen, 
zolang de bomen groen zijn zal ik hopen, 
ik ben mijn vaderen zeer wel gezind. 
 
Tom Naastepad (1921-1996) 
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We zingen (staande) Psalm 98: 1 en 2 (OB) 
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, 
Dien groten God, die wond'ren deed; 
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden; 
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
Zo vlekkeloos en ongeschonden, 
Voor 't heidendom ten toon gespreid. 
 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den HEER met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Klein Gloria 
 
We zingen Psalm 1: 1 en 2 (OB) 
 
Welzalig hij, die in der bozen raad 
Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat, 
Noch nederzit, daar zulken samenrotten, 
Die roekeloos met God en godsdienst spotten; 
Maar 's HEEREN wet blijmoedig dag en nacht 
Herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht.  
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Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, 
In vetten grond geplant bij enen stroom, 
Die op zijn tijd met vruchten is beladen, 
En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen; 
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed; 
Het gaat hem wel; 't gelukt hem, wat hij doet. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing uit Johannes 15: 9-17 (SV) 
 
Het gebod der liefde 
Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u 
liefgehad; blijft in deze Mijn liefde. 
Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn 
liefde blijven, gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders 
bewaard heb en blijf in Zijn liefde. 
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn 
blijdschap in u blijve en uw blijdschap vervuld worde. 
Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs 
Ik u liefgehad heb. 
Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand 
zijn leven zet voor zijn vrienden. 
Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied. 
Ik heet u niet meer dienstknechten, want de 
dienstknecht weet niet wat zijn heer doet; maar Ik heb 
u vrienden genoemd, want al wat Ik van Mijn Vader 
gehoord heb, dat heb Ik u bekendgemaakt. 
Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u 
uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt 
heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; 
opdat zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn 
Naam, Hij u dat geve. 
Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt. 
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We zingen Psalm 25: 2 en 7 (OB) 
 
HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten.  
 
Gods verborgen omgang vinden 
Zielen, waar Zijn vrees in woont; 
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
Naar Zijn vreêverbond, getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
Opwaarts, om op God te letten; 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
Voeren uit der bozen netten. 
 
Lezing uit de Dordtse Leerregels  
 
H1, Artikel 7 
Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen van 
God, waardoor Hij vóór de grondlegging van de wereld 
een zekere menigte mensen die niet beter of waardiger 
zijn dan anderen, maar met hen in dezelfde ellende 
liggen, [heeft uitverkoren]. Uit het hele menselijke 
geslacht, dat uit de oorspronkelijke gerechtigheid 
door eigen schuld in de zonde en het verderf gevallen 
was, heeft Hij [hen] naar het vrije welbehagen van zijn 
wil, tot de zaligheid, uit louter genade, in Christus 
uitverkoren; Hem heeft Hij ook van eeuwigheid tot een 
Middelaar en Hoofd van alle uitverkorenen en tot een 
fundament van de zaligheid gesteld. 
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H1, Artikel 9 
Deze verkiezing is geschied niet uit het vooruitgeziene 
geloof en de geloofsgehoorzaamheid, heiligheid of een 
andere goede hoedanigheid of geschiktheid als een 
oorzaak of voorwaarde, van te voren vereist in de mens 
die verkoren zou worden; maar tot het geloof en de 
gehoorzaamheid van het geloof, tot heiligheid 
enzovoort. 
 
H1, Artikel 11 
En zoals God zelf volkomen wijs, onveranderlijk, 
alwetend en almachtig is, zo kan de verkiezing, door 
Hem gedaan, niet tenietgedaan en opnieuw gedaan, 
noch veranderd, herroepen of verbroken worden. 
Evenmin kunnen de uitverkorenen verworpen of hun 
aantal verminderd worden. 
 
We zingen Psalm 84: 6 (OB) 
 
Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
Is t' allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt.  
 
Verkondiging 
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We zingen Psalm 95: 1 en 4 (OB) 
 
Komt, laat ons samen Isrels HEER. 
Den rotssteen van ons heil, met eer, 
Met Godgewijden zang ontmoeten; 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
Met een verheven lofgedicht 
En blijde psalmen, juichend groeten.  
 
Want Hij is onze God, en wij 
Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
De schapen, die Zijn hand wil weiden; 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
Verhardt u niet, maar laat u leiden. 
 
Gebed 
 
Geloofsbelijdenis 
 
We zingen Psalm 68: 10 (OB) 
 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
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Collecte 
 
We zingen Psalm 121: 1 en 4 (OB) 
 
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde.  
 
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 
 
Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’ 
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WEG 
 
Dag in dag uit nam hij het woord, 
mijn vader. Gedragen en kalm 
gaf hij zijn adem aan een psalm, 
zoals dat na de maaltijd hoort. 
 
Ik wist: aan alles was gedacht, 
het kwam wel goed. Geduldig bracht 
hij ons naar de vertrouwde verte 
met wuivend riet en struikgewas 
en in dit waterlandschap werd de 
waarheid een pad door het moeras, 
een weg, veilig genoeg om er te 
wandelen, zolang mijn vader las. 
 
Harmen Wind (1945) 


