Liturgie voor de samenkomst
van de Hervormde gemeente te Schalkwijk - ’t Goy,
Zondag 25 september 2022, Voorganger: Ds. A. Groeneveld
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Orgelspel
Afkondigingen
Intochtslied: Ps.42 : 1 en 3
1

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

3

Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Stil Gebed
Votum en Groet
Ter inleiding op onze verootmoediging zingen we:
OTH lied 243 Heer ik kom tot U, vers 1 en 2
1 Heer, ik kom tot U
Hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
En reinig mijn hart
2 Met Uw liefde, Heer
Kom mij tegemoet
Nu ik mij tot U keer
En maak alles goed

Schuldbelijdenis
Zingen OTH lied 243 : 3
3 Zie mij voor U staan
Zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan
Van U wil ik zijn

Apostolische vermaning, Rom.13 : 8 ev
Zingen OTH lied 243 : 4
4 Jezus op Uw woord
Vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
Mijn bede tot U

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Hand.12 : 1-17 (HSV)
Herodes laat Jakobus onthoofden
1 Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen
kwaad te doen.
2 En hij doodde Jakobus, de broer van Johannes, met het zwaard.
Petrus gevangen en verlost
3 En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen
(het waren de dagen van de ongezuurde broden);
4 en toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier
wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha
wilde voorleiden aan het volk.
5 Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend
voor hem tot God gebeden.
6 Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid
met twee ketenen; en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis.
7 En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door
Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn
handen af.
8 En de engel zei tegen hem: Doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat.
En hij zei tegen hem: Sla uw bovenkleed om en volg mij.
9 En hij ging naar buiten en volgde hem, en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er
door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag.
10 En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren
poort die naar de stad leidt; die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan
waren, liepen zij één straat verder, en meteen ging de engel van hem weg.
11 En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: Nu weet ik werkelijk dat de Heere Zijn
engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het
Joodse volk verwachtte.
12 En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van
Johannes, die ook Markus genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden.

13 Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te
luisteren, van wie de naam Rhodé was.
14 En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open,
maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond.
15 En zij zeiden tegen haar: U bent buiten zinnen! Maar zij hield vol dat het zo was. En zij
zeiden: Het is zijn engel.
16 Maar Petrus bleef kloppen; en toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren
buiten zichzelf.
17En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten, en hij vertelde hun hoe de
Heere hem uit de gevangenis geleid had en zei: Vertel dit aan Jakobus en de broeders. En hij
ging naar buiten en reisde naar een andere plaats.

Zingen Ps.3 : 2
2

Ik legde mij en sliep.
Ik wist dat wie mij schiep
voor mijn behoud zou waken.
De morgen is gekeerd
en ik mocht ongedeerd,
dank zij Gods trouw, ontwaken.
Nu is mijn vrees voorbij,
God ondersteunde mij
en blijft mij vergezellen.
Zo treed ik in het perk
hoe dreigend ook en sterk
tienduizenden zich stellen.`

Verkondiging Thema: “Een volhardend gebed…??!!”
Zingen Lied 466
1

Als God, mijn God, maar voor mij is,
wie is er dan mij tegen?
Dan werken druk en droefenis
mij nochtans tot een zegen;
dan waakt alom een eng'lenwacht,
dan zie ik sterren in de nacht
en bloemen op mijn wegen.

2

En wat er dreig', of wie er woed',
mijn Herder blijft mij leiden.
Geen donker dal van tegenspoed
kan van zijn staf mij scheiden.
Hij blijft mij overal nabij,
naar stille waat'ren voert Hij mij
en liefelijke weiden.

3

Ik heb mijn God, dat is genoeg,
ik wens mij niets daarneven.
Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,
is mij in Hem gegeven:
mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
het enig rustpunt van mijn hart,
mijn eeuwig licht en leven.

Dankgebed-voorbede
Zingen Lied 470 : 1, 3 en 4
1

Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mij God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.

3

Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

4

Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: zijn goedheid is groot!

Zegen.
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