Orde van dienst voor zondag 30 september 2018
Voorganger: ds. Douwe Wijmenga uit Wommels
Organist: Pé Vellinga
Beamer: Dirk Holwerda





























Lied voor de dienst: Psalm 131
Welkom door een lid van de kerkenraad
Intochtslied: Psalm 117
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Inleidende woorden
Drempelgebed
Woorden voor onderweg: Genesis 12: 1-3 en Psalm 131
Zingen: NL 872 (a capella, voorzang ds. Wijmenga)
World Servantsgroep vertel iets
Gebed bij de opening Schrift
Gesprek met de kinderen
Schriftlezing: Matteüs 7: 24-8: 1
Verkondiging in vier delen
Bouwen
Zingen: NL 931, Don’t build you house on a sandy land
(gitaarbegeleiding door ds. Wijmenga)
Geloof
Zingen: NL 361: 1, 2, 3, 4
Cultuur
Zingen: NL 969: 1, 2
Persoonlijke ontwikkeling
Zingen: NL 361: 5, 6, 7
Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden, Stil gebed en Onze Vader
Collecten
Slotlied: NL 969: 3, 4
Zegen

Matteüs 7:
21
Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk
van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn
hemelse Vader. 22Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer,
Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in
uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen
verricht in uw naam?” 23En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb
jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”
24
Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan
vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde
op een rots. 25Toen het begon te regenen en de bergstromen
zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten
belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een
rots. 26En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt,
kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis
bouwde op zand. 27Toen het begon te regenen en de bergstromen
zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis
werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’
28
Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep
onder de indruk van zijn onderricht, 29want hij sprak hen toe als
iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.
81
Hij daalde de berg af en grote mensenmassa’s volgden hem.

