Orde van dienst voor de intrededienst
van Ds. J. van Rumpt
13 januari 2019
Oude Kerk in Barneveld

Aanvang: 15.00 uur.
Predikant: Ds. J. van Rumpt
Organist: R. van Middendorp
Ouderling van dienst: P. Bax

Orgelspel
Welkom en afkondigingen door diaken M. de Vries
Zingen: Vreugde, vreugde louter vreugde 1 en 3 (staande)
1 Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
Bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.
3 Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.
Toespraken
- De heer A. de Kruijff, wethouder van de gemeente
Barneveld
- Namens de Algemene Kerkenraad en Ministerie van
predikanten de consulent Ds. P. Molenaar
- De voorzitter van wijkkerkenraad III, De heer A. Roelofsen

Toezingen Ds. J. van Rumpt: Weerklank 477: 1 en 2
1 Zegen hen Algoede,
neem hen in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over hen en geef hen licht.
2 Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
Dankwoord door Ds. J. van Rumpt
Zingen: Vreugde, vreugde louter vreugde 4
4 Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht
opdat wij uw naam verhogen
juichend voor uw aangezicht
want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht,
Ieder wil Gij zijn een Vader
die in Jezus tot u vlucht.
Stil gebed
Votum en Groet
Aanvangstekst:
Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten,
zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de
vijgenboom. Zacharia 3 vers 10

Zingen: Psalm 89:1 en 3
1 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.
3 De hemel looft, o HEER, Uw wond'ren dag en nacht;
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht,
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen;
Want wie is U gelijk bij al de hemelingen?
En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten,
Wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten?
Geloofsbelijdenis
Zingen: Weerklank 11: 1 en 5
1 Loof de Koning, heel mijn wezen
gij bestaat in zijn geduld
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld
Loof de Koning,
loof de Koning
tot gij Hem ontmoeten zult
5 Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog
Looft uw Schepper,
looft uw Schepper
looft Hem, die het al bewoog
Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 1: 35-52
Kerntekst vers 47b: Kom en zie!
De eerste discipelen
35 De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn
discipelen. 36 En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!
37 En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus.
38 En toen Jezus Zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei Hij tegen hen:
39 Wat zoekt u? En zij zeiden tegen Hem: Rabbi (wat vertaald wil
zeggen: Meester), waar woont U? 40 Hij zei tegen hen: Kom en zie! Zij
kwamen en zagen waar Hij woonde en bleven die dag bij Hem. En het
was ongeveer het tiende uur. 41 Andreas, de broer van Simon Petrus,
was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en Hem
gevolgd waren. 42 Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei
tegen hem: Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de
Christus. 43 En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: U
bent Simon, de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat
vertaald wordt met Petrus.
Filippus en Nathanaël
44 De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond
Filippus en zei tegen hem: Volg Mij. 45 Filippus nu kwam uit Bethsaïda,
uit de stad van Andreas en Petrus. 46 Filippus vond Nathanaël en zei
tegen hem: Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet
geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef,
uit Nazareth. 47 En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets
goeds komen? Filippus zei tegen hem: Kom en zie. 48 Jezus zag
Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: Zie, werkelijk een
Israëliet in wie geen bedrog is. 49 Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar
kent U mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep,
toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u. 50 Nathanaël antwoordde en
zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van
Israël. 51 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd
heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien
dan deze. 52 En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen:
Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God
opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.

Thema: Onder de vijgenboom!

Collecte:
1 Jeugd diaconaat
2 Onze Hervormde Gemeente
3 IZB
Zingen: Psalm 62: 1 en 5
1 Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot;
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.
5 In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.
Verkondiging over het thema: Onder de vijgenboom!
Zingen: Psalm 68:10 en 16
10 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, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

16 Gij koninkrijken, zingt Gods lof;
Heft psalmen op naar 't hemelhof,
Van ouds Zijn troon en woning;
Waar Hij, bekleed met eer en macht,
Zijn sterke stem verheft met kracht,
En heerst als Sions Koning.
Geeft sterkt' aan onzen God en HEER;
Hij heeft in Israël Zijn eer
En hoogheid willen tonen.
Erkent dien God; Hij is geducht;
Hij doet Zijn sterkte boven lucht
En boven wolken wonen.
Dankgebed
Zingen: Weerklank 486:1 en 4
1 'k Heb geloofd en daarom zing ik
daarom zing ik van gena,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods dat de zonde wegneemt,
lam van God, voor ons geslacht
4 Ja, 'k geloof en daarom zing ik
daarom zing ik U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer.
Zoon van God en Zoon van mensen,
o kom spoedig in Uw kracht.
op de hemelwolken weder.
Kom Heer Jezus, kom, ik wacht
Zegen

