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Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 91: 1 en 2
Heil hem wien God een plaats bereid
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.
God redt uw ziel van nood en dood,
Hij heeft u aangenomen;
een vogel, die ternauwernood
is aan de strik ontkomen.
De Heer zal over uw bestaan
zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan,
uw schild en pantser beide.

Stil gebed, bemoediging en groet
Zingen: Psalm 91: 5 en 6
Maar gij moogt schuilen bij den Heer,
geen kwaad bedreigt uw woning;
gij hebt tot schild en tegenweer
den allerhoogsten Koning.
Hij gaf zijn engelen bevel
dat u geen ding zou schaden;
zij zullen u naar Gods bestel
behoeden op uw paden.

Ja, zij zijn om u als een wacht,
zij dragen u op handen;
lichtvoetig, in des Heren kracht,
zo gaat gij door de landen.
Uw voet bezeert zich aan geen steen,
de leeuw ontwijkt uw schreden,
de slang krimpt voor uw voet ineen,
gij zult de draak vertreden.
Gebed
Schriftlezing 2 Koningen 6:8-17
8 De koning van Aram voerde oorlog tegen Israël. Telkens als hij in
overleg met zijn bevelhebbers besloot om bij een bepaalde plaats zijn
kamp op te slaan, 9 liet de godsman Elisa de koning van Israël
waarschuwen dat hij uit die buurt moest wegblijven omdat de Arameeërs
daar een aanval beraamden. 10 De koning van Israël liet dan de inwoners
van die plaats die de godsman had genoemd waarschuwen en zorgde
ervoor zelf uit de buurt te blijven. Dat ging zo keer op keer, 11 tot grote
ergernis van de koning van Aram. Hij riep zijn bevelhebbers bij zich en
vroeg hun: ‘Zeg me: wie van onze mensen heult met de koning van
Israel?’12 Een van de bevelhebbers antwoordde: ‘Niemand, mijn heer en
koning, maar de profeet Elisa in Israël weet de koning van Israël zelfs te
vertellen wat u in uw slaapkamer zegt.’13 Hierop zei de koning: ‘Zoek
voor mij uit waar hij is, dan zal ik hem gevangen laten nemen.’ Toen hem
werd verteld dat Elisa in Dotan was, 14 stuurde hij een groot leger met
strijdwagens en paarden op de stad af.
De Arameeërs kwamen ’s nachts bij Dotan aan en omsingelden de stad.
15 Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar
buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met
strijdwagens en paarden. ‘Wat moeten we beginnen, heer?’ riep hij uit. 16
Zijn meester antwoordde ‘ Wees niet bang, wij zijn met meer dan zij.’17
En hij bad: ‘Heer, open zijn ogen en laat het hem zien.’ De Heer opende
Elisa’s knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met
paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden.

Efeziërs 6:10-20
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek
de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen
van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen
hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen
de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God
op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed
voorbereid stand te kunnen houden. 14 Houd stand, met de waarheid als
gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de
inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten 16 en
draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van
hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17 Draag als helm de verlossing en
als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf
waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. 19 Bid ook voor mij, dat
mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met
vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie 20 waarvan
ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig
spreek als nodig is.
Zingen: HH682, Laat heel de wereld het zien
Laat heel de wereld het zien,
maak de volk'ren weer blij
door de klank van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem!
Refrein:
Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij,
breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer,
door 't gebed tot de Heer,
door de kracht van het kruis.
Refrein:
Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.
Laat heel de wereld nu staan
vol ontzag voor zijn naam,
zing het lied dat Hem eert.
Wees niet meer stil, zeg het voort
tot de wereld het hoort:
Jezus regeert!
Refrein:
Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.
Verkondiging: Engelen en demonen
Luisterlied: HH452 o Kerk sta op
O kerk, sta op, met wapenrusting aan;
stel je op als Christus' leger.
Wie zwak is, kom en zeg nu: "Ik ga staan
in de kracht die God wil geven."
Omgord met waarheid, in Zijn kracht,
weerstaan wij satans leugenmacht.
Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt
wie gevangen zit in 't duister.

De oorlog woedt niet tegen bloed en vlees,
maar is tegen duist're machten.
Hanteer het zwaard dat elke wond geneest
en wees moedig en standvastig.
Al dreigt gevaar aan elke kant,
de uitkomst heeft Hij in zijn hand;
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als zijn erfdeel.
Kom, zie het kruis waar liefde recht ontmoet,
waar Gods Zoon zich heeft gegeven.
De vijand ligt vertrapt onder zijn voet,
Jezus is als Heer verrezen!
De grote steen is weggedaan,
en Christus, Hij is opgestaan.
Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag
dat elk oog en hart Hem zien zal.
Kom, Heil'ge Geest, geef kracht voor elke stap,
laat ons elke horde nemen.
Dan lopen wij de wedloop om de prijs
te ontvangen in de hemel.
De heiligen uit vroeger tijd
getuigen van zijn majesteit.
En wij zien uit, verlangend naar de dag
dat wij delen in zijn luister.
Al dreigt gevaar aan elke kant,
de uitkomst heeft Hij in zijn hand;
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als zijn erfdeel.
Slot:
Want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als zijn erfdeel.
Interactie

Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: HH200, U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zending en zegen

