Zondag 9 augustus 2020, 10:00 - ds A.B. van der Heiden
Tekst: Palm 84 : 3 - 5
3 Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en
mijn vlees roepen uit tot den levenden God.
4 Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw
altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en mijn God!
5 Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.
Thema: Een innig verlangen naar het huis van de Heere:
1) Een verlangen naar de ontmoeting met God,
2) Een verlangen naar de geborgenheid bij God,
3) Een verlangen naar de verheerlijking van God.
Liturgie:
Psalm 63 : 2
10 geboden : 9
Lezen: Psalm 84
Psalm 84 : 1 en 2
Psalm 138 : 1
Psalm 116 : 11

(extra collecte voor het bouwfonds)

Zondag 9 augustus 2020, 17:00 - ds A.B. van der Heiden
Zondag 48
Vraag 123 Welke is de tweede bede?
Antwoord: Uw koninkrijk kome. Dat is: Regeer ons alzo door uw Woord en uw Geest, dat wij ons hoe
langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar en vermeerder uw kerk; verstoor de werken
des duivels en alle geweld, dat zich tegen U verheft, mitsgaders alle boze raadslagen, die
tegen uw Heilig Woord bedacht worden; totdat de volkomenheid uws Rijks kome, waarin Gij
alles zult zijn in allen.
Thema: Gebed om de komst van Gods koninkrijk
1) Een geestelijk koninkrijk,
2) Een bestreden koninkrijk,
3) Een volkomen koninkrijk.
Liturgie:
Gebed des Heeren : 3
Psalm 48 : 6
Lezen: Handelingen 8 : 1 t/m 8 en 9 : 1 t/m 9
Psalm 145 : 4 en 5
Psalm 72 : 4
Psalm 99 : 1
Gebed des Heeren : 2
(extra collecte voor het bouwfonds)

