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In deze dienst worden de liederen ritmisch gezongen. Voor uw gemak zijn de snel te
zingen gedeelten cursief afgedrukt.

Introïtus - Psalm 122 : 1 en 2 (bij binnenkomst van de kerkenraad)
1 - Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's
Bouwheers kunstwerk groeten.

2 - De stammen, naar Gods naam
genoemd,
Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt
Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt;
Waar elk Zijn naam belijdt en roemt;
Want d' achtb're zetel van 't gericht
Is daar voor Davids huis gesticht;
De rechterstoelen staan daar binnen.
Bidt, met een algemene stem,
Om vrede voor Jeruzalem.
Het ga hun wèl, die u beminnen.

Stil gebed
Afkondigingen
Votum en groet
Zingen - Psalm 25 : 2
2 - HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten.
Geloofsbelijdenis - Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 7
‘Volkomenheid van de Heilige Schrift’
Wij geloven, dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen bevat, en dat al hetgeen
de mens schuldig is te geloven, om zalig te worden, daarin genoegzaam (voldoende)
geleerd wordt. Want hoewel de hele wijze van de dienst, die God van ons eist, daarin
uitgebreid beschreven is, zo is het de mensen, al waren het zelfs apostelen, niet
geoorloofd iets anders te leren, dan wat ons geleerd is door de Heilige Schriften; ja al
ware het ook een engel uit de Hemel, zoals de apostel Paulus zegt in Galaten 1:8.
Omdat het verboden is aan het Woord iets toe of af te doen (Deuteronomium 4:2, 12:32,
30:6, Openbaring 22:19), zo blijkt daaruit duidelijk, dat de leer daarvan (van de Bijbel)
zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook geen geschriften van
mensen, hoe heilig zij ook geweest zijn, gelijk stellen met de Goddelijke Schriften, en ook
niet de gewoonte (traditie) gelijk stellen met de waarheid van God - want de waarheid
staat boven alles. Ook niet de grote menigte (wat de meerderheid vindt), of de oudheid,
of de successie van tijden of personen, noch conciliën (synodes), decreten of besluiten;

want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom
verwerpen wij met heel ons hart alles wat niet overeenkomt met deze onfeilbare regel,
zoals de apostelen geleerd hebben: Beproeft de geesten, of zij uit God zijn (1 Johannes
4:1). En ook: Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet
in huis (2 Johannes 1:10).
Zingen - Psalm 56 : 5
5 - Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv'ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
Door ijver aangespoord.
Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing - Lukas 16:13-31
13
Geen huisknecht kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten, en den anderen
liefhebben, of hij zal den enen aanhangen, en den anderen verachten; gij kunt God niet
dienen en den Mammon.
14
En al deze dingen hoorden ook de farizeeën, die geldgierig waren, en zij beschimpten
Hem.
15
En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die uzelven rechtvaardigt voor de mensen; maar God kent
uw harten; want dat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God.
16
De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods
verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve.
17
En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle.
18
Een iegelijk, die zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel; en een
iegelijk, die de verlatene van den man trouwt, die doet ook overspel.
19
En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende
allen dag vrolijk en prachtig.
20
En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren;
21
En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de tafel des rijken vielen;
maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren.
22
En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot
van Abraham.
23
En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de
pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot.
24
En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste
zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijd smarten in deze vlam.
25
Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en
Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten.
26
En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die

van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons
overkomen.
27
En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis;
28
Want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats
der pijniging.
29
Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen.
30
En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij
zouden zich bekeren.
31
Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook,
al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.
Inzameling van de gaven
e
1 collecte is bestemd voor het internationaal kinder-evangelisatie genootschap (IKEG).
e
2 collecte is bestemd voor de overkomst predikant.
e
Bij de uitgangen is er nog een 3 collecte, welke bestemd is voor de Kerkvoogdij.
Hier vindt u ook onze zendings- en evangelisatiekist.
Zingen - Psalm 49 : 4, 6 en 7
4 - Al zegt zijn hart: "Mijn huis zal eeuwig staan,
Van kind tot kind gedurig overgaan";
Al heeft hij 't land, waarop zijn trotsheid roemt,
Zijn grootsheid bouwt, naar zijnen naam genoemd;
't Is alles wind, waar zich zijn hart mee streelt;
De mens, hoe mild door 't aards geluk bedeeld,
Hoe hoog in eer, in macht en staat verheven,
Vergaat als 't vee, en derft in 't eind het leven.
6 - Men denkt niet meer aan hun verleden staat,
Wijl al hun glans met hen in 't graf vergaat;
Maar na den dood is 't leven mij bereid;
God neemt mij op in Zijne heerlijkheid.
Vreest hem dan niet, die grote schatten heeft,
Wiens machtig huis in eer en aanzien leeft;
Want hij zal niets in 't sterven met zich dragen;
Zijn naam, zijn roem, 't ligt al terneer geslagen.
7 - Schoon hij zich op deez' aard' in wellust baadt,
En ieder roemt zijn weeld' en overdaad,
Hij daalt nochtans, gelijk zijn gans geslacht,
Vervreemd van God, in 's afgronds donk'ren nacht.
Gij dan, o mens, hoe waard, hoe groot in eer,
Zo gij den wil versmaadt van uwen HEER,
Dan gaat gij, als de beesten, haast verloren;
Een wis verderf is u ten lot beschoren.

Prediking
Tekst - Lukas 16:29
29
Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen.

Thema van de preek

Wij hebben Mozes, de profeten en de apostelen, dat wij die horen.
Jezus doet deze uitspraak:
1. In een aangrijpende gelijkenis
2. Om ons ernstig te waarschuwen
3. Omdat Hij onze redding op het oog heeft

Zingen - Psalm 81 : 12, 13 en 15
12 - "Opent uwen mond;
Eist van Mij vrijmoedig,
Op mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt,
Mild en overvloedig."

15 - "Och, had naar Mijn raad
Zich Mijn volk gedragen!
Och, had Isrels zaad
Op Mijn effen paân
IJv'rig willen gaan,
Naar Mijn welbehagen!"

13 - "Maar Mijn volk wou niet
Naar Mijn stemme horen;
Israël verliet
Mij en Mijn geboôn;
't Heeft zich and're goôn,
Naar zijn lust, verkoren.
Toespraken
Ds. J.W. van Estrik namens classis Zuid-West en als oud-consulent van de gemeente
Dhr. H.C. Koreneef namens de kerkenraad en de gemeente
Toezingen (staande) - Gezang 9 ‘Morgenzang’ : 3 (gewijzigd) en 6
3 – Dat hij zijn ambt en plicht, o HEER,
Getrouw verrichte tot Uw eer;
Dat Uwe gunst zijn werk bekroon',
Uw Geest hem leid' en in hem woon'.
Dankwoord - Ds. D.H.J. Folkers
Dankzegging en voorbede

6 - Schenk Uwen zegen bij Uw Woord;
Het rijk des satans word' verstoord;
Sterk leraars, sterk onz' overheid,
In 't werk, door U hun opgeleid.

Slotzang (staande) - Psalm 89 : 7
7 - Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.
Zegen
U wordt verzocht, nadat de kerkenraad de kerkzaal heeft verlaten, nog even plaats te
nemen. Na het consistoriegebed zal ons nieuwe predikantenechtpaar zich weer naar de
kerkzaal begeven en zich midden voor het podium opstellen. U wordt dan in de gelegenheid
gesteld hen de hand te schudden.
U wordt verzocht om vanaf de linkerzijde (vanuit de kerk richting het podium bezien) de rij
te vormen, zodat u na het handen schudden de kerkzaal via de rechterzijde weer kunt
verlaten.
e

Bij het verlaten van de kerkzaal is er bij de uitgangen nog een 3 collecte, bestemd voor de
Kerkvoogdij. Tevens vindt u hier de zendings- en evangelisatiekist.
Voor alle aanwezigen is er nog koffie of thee met cake.

Ook in de toekomst bent u van harte welkom in de kerkdiensten van de Hersteld
Hervormde Gemeente in de Dorpskerk van Abbenbroek. Aanvang van de diensten is om
9.30 uur en 18.30 uur. Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas voor de kleine kinderen.
Onze gemeente heeft ook een website. Hier treft u gegevens aan van diverse
contactpersonen. Heeft u behoefte aan een gesprek, benadert u hen dan gerust.
U kunt via de website ook preken live luisteren of op een later tijdstip.

www.hhg-abbenbroek.nl

Wilt u een gift overmaken voor één van de doelen waarvoor vandaag ook gecollecteerd is,
dan vindt u onderstaand de betreffende bankrekeningnummers.




Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Abbenbroek
NL84 RABO 0351 6428 46
Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Abbenbroek
NL40 RABO 0351 6428 62
IKEG – Stichting Kinder-Evangelisatie
NL21 INGB 0003 1071 34

Wij danken u hartelijk voor uw komst en verzoeken u vriendelijk bij het verlaten van de
kerkzaal uw liturgie mee te nemen

In september gaan
ds. en mevr. Folkers
wonen in de pastorie van
Abbenbroek
Komweisingel 6
3216 AM Abbenbroek
0181 - 50 81 81
dhj@folkersstorm.nl

