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Hervormde Gemeente Nieuw-Beijerland

Goedemorgen,
We heten u van harte welkom in deze welkomstdienst van de
Hervormde Gemeente te
Nieuw-Beijerland. Onze gemeente is al ruim 400 jaar oud en is een
levende gemeenschap van mensen die rondom de Bijbel, het Woord
van God, samenkomt.
Wij willen als christelijke gemeente onze plaats midden in het dorp
innemen. Wij geloven dat God leeft en dat wij door Zijn Zoon, Jezus
Christus, toegang ontvangen tot het leven met God.
Meer weten?
Als u op vrijblijvende wijze kennis wilt maken met het christelijke
geloof, nodigen wij u uit om contact op te nemen.
Er zijn diverse gespreksgroepen waar u een keer bij kunt aansluiten: in
de Hoeksteen (achter de kerk) of in huiselijke kring
Predikant:
Ds. A.P. Pors
Telefoonnummer: 0625294655
E-mail: predikant@hervormdnieuwbeijerland.nl
Evangelisatiecommissie:
Maarten Oudenaarden
Telefoonnummer: 0640246729
E-mail: maarten.oudenaarden@hervormdnieuwbeijerland.nl

- Orgelspel Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
De ouderling van dienst heeft namens de kerkenraad de verantwoordelijkheid over deze
dienst. Hij draagt deze voor de dienst over aan de predikant die de dienst leidt.

Zingen

Man van smarten
Man van smarten, man van lijden,
werd gemeden, werd veracht.
Onopvallend, zonder schoonheid,
droeg Hij alle schuld en droeg Hij alle last.
Lam dat zwijgend voor zijn scheerders staat.
Lam dat naar de slacht wordt geleid.
Door een onrechtvaardig vonnis,
werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd.
Hij droeg alle schuld en schonk ons vrede.
Gebroken en doorboord om onze zonden.
Door zijn striemen werden wij genezen.
Door een onrechtvaardig vonnis,
werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd.

Mijn Jezus, mijn Redder
Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.
Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.
Stil gebed
We richten ons persoonlijk tot God. We mogen bij Hem brengen wie Hij voor ons is, wat ons
bezighoudt, waar we Hem bij nodig hebben. Ook vragen we om de komst van Zijn Geest in
ons midden.

Votum en groet
De predikant spreekt namens de gemeente uit dat we alles van God hebben te verwachten en
dat alles van Hem is. We ontvangen aansluitend de zegen van God in Zijn groet die de
predikant namens Hem uitspreekt tot ons.

Zingen

Psalm 84: 1 en 2
Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn
genegenheên,
Om 's
HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt
van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit
tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

Zelfs vindt de mus een huis, o
HEER,
De zwaluw legt haar jongskens
neer
In 't kunstig nest bij Uw altaren,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel
een heilrijk lot;
Geduchte HEER
der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaâg U prijst en eerbied
toont.

Lezing van de wet
We horen hoe God wil dat wij voor en met Hem zullen leven.

Zingen
Psalm 25: 4 (Weerklank)
God is goed en hoog te prijzen,
Trouw en recht is Zijn beleid.
Zondaars wil Hij onderwijzen
In de weg der zaligheid.
Wie ootmoedig luistren wil,
Zal de rechte paden leren,
Hij die nederig en stil
Wandelt in de weg des HEREN.
Gebed
We richten ons met elkaar tot God en spreken ons uit tegen Hem.

Bijbellezing
God heeft Zijn woorden ons gegeven in de bijbel. Hij spreekt tot ons door de Bijbel.

Leviticus 16: 1-22
1 De HEERE sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van
Aäron, toen zij voor het aangezicht van de HEERE waren genaderd en
gestorven waren.
2 De HEERE zei toen tegen Mozes: Spreek tot uw broer Aäron en zeg
dat hij niet te allen tijde in het heiligdom binnen het voorhangsel mag
komen, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft,
want Ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel.
3 Alleen hiermee mag Aäron het heiligdom binnengaan: met een jonge
stier – het jong van een rund – als zondoffer en een ram als brandoffer.
4 Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen
broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel
ombinden en een linnen tulband om wikkelen. Dit is heilige kleding. Hij
mag die pas aantrekken, nadat hij zijn lichaam met het water
gewassen heeft.
5 Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij twee geitenbokken
nemen als zondoffer en één ram als brandoffer.
6 Dan moet Aäron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor
hem bestemd is, en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen.
7 Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van
de HEERE plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting.
8 Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot
voor de HEERE en één lot voor de weggaande bok.
9 Dan moet Aäron de bok waarop het lot voor de HEERE gevallen is,
aanbieden en hem als zondoffer bereiden.
10 Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn,
moet levend voor het aangezicht van de HEERE geplaatst worden, om
daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de
woestijn in te sturen.
11 Dan moet Aäron de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf
bestemd is, aanbieden, en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen,
en de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is,
slachten.

12 Verder moet hij van het altaar voor het aangezicht van de HEERE
een vuurschaal vol vurige kolen nemen, met beide handen vol
fijngestoten geurig reukwerk, en dit binnen het voorhangsel brengen.
13 Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht
van de HEERE, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel, dat
boven de getuigenis is, bedekt en hij niet zal sterven.
14 Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen, en
met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen, aan de kant naar het
oosten toe. En vóór het verzoendeksel moet hij zeven keer met zijn
vinger van dat bloed sprenkelen.
15 Daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk
bestemd is, en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet
met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan
heeft, en dat op het verzoendeksel en vóór het verzoendeksel
sprenkelen.
16 Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de
onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen,
overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van
ontmoeting, die bij hen staat, te midden van hun onreinheden.
17 Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn, als hij er
binnengaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar
buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin
en voor heel de gemeente van Israël.
18 Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar, dat voor het
aangezicht van de HEERE is, en er verzoening over doen. Hij moet
dan een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het
bloed van de bok nemen en het rondom op de hoorns van het altaar
strijken.
19 Dan moet hij met zijn vinger zeven keer een deel van het bloed
daarop sprenkelen. Zo reinigt en heiligt hij het van de onreinheden van
de Israëlieten.
20 Wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van
ontmoeting en het altaar voltooid heeft, dan moet hij de levende bok
naderbij laten komen.
21 Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok
leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun
overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop

van de bok leggen en hem door de hand van een man, die daarvoor
gereedstaat, de woestijn in sturen.
22 Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een
onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn in sturen.
Collecte
We zamelen geld in voor de Diaconie en het college van Kerkrentmeesters. De collecte voor
de diaconie is vandaag bestemd voor stichting Gave. Deze stichting werkt onder vluchtelingen
in Nederland.

Zingen

Door Uw genade Vader

Door Uw genade, Vader,
Mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
Maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in Uw nabijheid
En dankzij Uw Zoon.
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
Komen wij voor Uw troon.
Nooit konden wij zonder zonde
Voor u staan.
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon.
Door het bloed van het Lam.
Door Uw genade, Vader,
Mogen wij het binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
Maar door het bloed van het Lam.

Er is een Verlosser
Er is een Verlosser
Jezus, Zoon van God
Kostbaar Lam van God, Messias
Heilig God is Hij
Jezus mijn Verlosser
Niemand is aan U gelijk
Kostbaar Lam van God, Messias
Maakt van zonden vrij
Dank U, o mijn Vader
U gaf Uw eigen Zoon
Uw Geest als hulp voor ons totdat
Het werk op aarde is gedaan
Ja, de dag zal komen
Dat ik Jezus zie
Dan zal ik mijn Koning dienen
Voor eeuwig en eeuwig
Dank U, o mijn Vader
U gaf Uw eigen Zoon
Uw Geest als hulp voor ons totdat
Het werk op aarde is gedaan
Dank U, o mijn Vader
U gaf Uw eigen Zoon
Uw Geest als hulp voor ons totdat
Het werk op aarde is gedaan
Tijdens het naspel mogen de kinderen tot en met 6 jaar naar de Op Stap-groep. Zij horen hier
een verhaal uit de Bijbel en denken daar verder over na.

Preek
De predikant legt de woorden van God aan ons uit.

Zingen

Weerklank 141: 1, 3, 4

Diep, o God voor U gebogen,
Schuldig voor uw hoog gericht,
Krijg ik tranen in mijn ogen,
Kleurt de schaamte mijn gezicht.
Maar, geloofd zij uw gena:
Jezus stierf op Golgotha;
Voor een wereld, diep verloren,
Gaf U uw Eengeboren
Jezus, uw verzoenend sterven
Blijft het rustpunt van ons hart.
Als wij alles moeten derven,
Staat uw liefde-ons bij in smart.
Als ik eenmaal sterven moet
En de angst mij beven doet,

Laat uw bloed mijn hoop dan
wekken
En mijn schuld voor God
bedekken.
Vader, vol van mededogen,
Zie ons arme zondaars aan,
Sla op ons uw vriendlijk ogen:
Jezus heeft voor ons voldaan.
Ja, Hij heeft voor ons voldaan,
God neemt ons als zondaars
aan.
De verdienste van zijn sterven,
Doet ons ’t eeuwig leven erven.

Dankgebed en voorbede
We danken God voor wat Hij vanmorgen tegen ons heeft willen zeggen en wat Hij ons
gegeven heeft. We bidden voor elkaar en de mensen die het moeilijk hebben.

Zingen
Luisterlied
‘Nabij Gods hoogverheven troon’

Op die dag
(dit zingen we staande)

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus
Eenmaal heelt U iedere wond
Heel de oude wereld verdwijnt
De pijn voorbij
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus
Eenmaal zal het duidelijk zijn
Alle zorg en wanhoop verdwijnt
De angst voorbij

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn
En U maakt ons anders en nieuw
Op die dag
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus
Eenmaal is het vechten voorbij
Dan zien we Uw macht en Uw pracht
Op die dag
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw
Ja, U maakt ons anders en nieuw
U maakt ons anders en nieuw
Op die dag
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
En klinkt het overwinningslied

Zegen
De predikant geeft de zegen van God aan ons door. Zo mogen we gezegend deze dienst
verlaten en mogen we erop vertrouwen dat God met ons meegaat en altijd bij ons is.

- Uitleidende muziek U bent van harte welkom voor een lekker kopje koffie of thee in ‘De
Hoeksteen’, het gebouw achter de kerk.

