Liturgia / Liturgie – 2021-06-13 – Zwolle
•

Köszöntés – welkomstwoord

•

Előfohász, apostoli köszöntés – Votum, groet

Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw
blijft tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van Zijn handen. AMEN
Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap
met de Heilige Geest.
•

Ének – Zingen MRÉ 153: 1, 2, 6 – Itt van Isten köztünk (LvdK 906: 1, 2, 6 – God is
tegenwoordig)

•

Lekció – Schriftlezing 1 János 1-2,2 (1 Johannes 1:1 – 2: 2)

Laat ons onze schuld beleiden met het schuldbelijdenis gebed van Calvijn.
•

Bűnvalló imádság – Schuldbelijdenis gebed

Nadat wij onze schuld beleden hebben, hoor dan het woord van vergeving van onze Heere God,
zoals hij Zelf in Zijn Woord spreekt: “Alzo lief had God deze wereld, dat Hij zijn eniggeboren zoon
heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou
hebben.”
•

Feloldozás - Genadeverkondiging

•

Ének – Zingen MRÉ 477 – Isten szívén megpihenve (Joh. De Heer 404 – Hart aan hart en
één in Jezus)

•

Imádság

•

Ének, zingen – 25. Zsoltár: 1, 2 – Szívemet hozzád emelem; (Psalm 25: 1, 2)

•

Igehirdetés – Verkondiging – János 5: 24, 1 János 3: 14 – Élet a halál után / élet a halál előtt

•

Ének – Zingen 105. Zsoltár: 1, 2, 5 – Adjatok hálát az Istennek (Psalm 105: 1, 2, 5)

•

Imádság – Gebed

•

Ének - Zingen 89. Zsoltár: 1, 4 – Az Úrnak irgalmát örökké éneklem (Psalm 89: 1, 7)

De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig.
De Heere verheffe Zijn aangezicht tot u en geve U Zijn vrede. AMEN
•

Áldás – Zegen

•

Nemzeti Imádság – Hongaars volkslied

1 Hart aan hart en één in Jezus,
Enkel levend voor Zijn Naam,
Bindt de liefdegeest van Jezus
Tot één lichaam ons te zaam.
Hij ons Hoofd, wij Zijne leden,
Hij ons licht, wij wederschijn,
Hij de wijnstok, wij de ranken,
Als wij één in Jezus zijn.
2 Laten wij elkander schragen,
Als de wereld ons bespot,
En elkanders lasten dragen
Naar ’t bevel van onzen God.
Jezus gaf voor ons Zijn leven,
Plengde aan ’t kruis voor ons Zijn bloed,
Opdat wij ons harte geven
Voor des broeders eeuwig goed.
3 Jezus, maak zoo één ons allen,
Als Gij ’t met den Vader zijt;
Laat niet één zelfs ons ontvallen,
Ook in ’s levens bangsten strijd.
Maak, door ons aan U te wennen,
Zóó ons liefdes wederschijn,
Dat de wereld moet bekennen,
Dat wij Uw discip’len zijn.

