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Volgende dienst: Zondag 9 mei om 10:00
uur in de kerk van Varik: Ds. H.O. ter Beek
(livestream)

Oppas- en kindernevendienst:
Oppas wordt op verzoek geregeld
Kindernevendienst: geen i.v.m. lockdown

Geen opgave

Vanwege de coronamaatregelen kunnen de
kerkdiensten uitsluitend via de livestream thuis
gevolgd worden.

Schriftlezing: Galaten 5: 1 – 6, 13 – 16, 24 – 25

Opwekking 720

1 Christus

In de naam van de Vader
In de naam van de Zoon
In de naam van de Geest
Voor uw troon,
Zijn wij hier gekomen en
Verhogen uw naam.
U geeft ons genade,
U roepen wij aan.

heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven;
houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk
opleggen. 2 Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u
zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. 3 Ik verzeker u
dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet
volledig na te leven. 4 Als u probeert door God als een
rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te
leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods
genade verspeeld. 5 Want door de Geest hopen en
verwachten wij dat we op grond van geloof als
rechtvaardigen worden aangenomen. 6 In Christus Jezus is
het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is.
Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof
zijn kracht verleent.
Leven door de Geest
13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te
bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele wet is
vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u
niet door elkaar wordt verslonden. 16 Ik zeg u dus: laat u
leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen
begeerten.
24

Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met
alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.
25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de
richting volgen die de Geest ons wijst.
Psalm 68: 10 (oude berijming)
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, en wil, en zal in nood,
zelfs bij het naadren van de dood,
volkomen uitkomst geven.

Website: www.pknvarikheesselt.nl

Hoor ons loflied heer, onze dank weerklinkt,
Eng’len buigen neer, uw gemeente zint
En U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:
God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.
God maakt vrij, God maakt vrij,
God maakt vrij, God maakt vrij!
Gezang 449: 1 en 2 (Liedboek voor de Kerken)
God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.
Der sterren pracht
is voor Hem nacht,
hoe hel zij schitteren mogen;
en wij, bevlekt,
met schuld bedekt,
wat zijn wij in zijn ogen?

Predikant: ds. H.O. ter Beek, tel: 0344-769091

Gezang 449: 3, 4 en 5

Lied 912: 1, 5 en 6

Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.
Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuld'loos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.
God onze Heer,
wil tot uw eer
ons klein geloof versterken.
Dan zullen wij
Hem, waarlijk vrij,
volgen in goede werken.
Voor de kinderen: Op Toonhoogte 497
God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet
En weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij
Psalm 98: 1 en 2
Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon’.
Neem ook mijne liefde, Heer,
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
Lied 708: 1 en 6
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’ aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

