Liturgie zondag 15 oktober 2017
Afbeelding 1
Lied voor de dienst: TO. 69
1. Zijn Gods wegen donker, duister mens, omsluier uw gezicht.
want wat komt is vol van luister,
oogverblindend, louter licht!
Waar, wanneer kan niemand weten,
dat het komen zal, staat vast.
is voorzegd door de profeten:
licht dat wereldwijd verrast.

2. Aan de eindstreep van de tijden,
zien wij hoe het oude kwaad,
moe geworsteld is, ontwapend,
tot geen opstand meer in staat.
Als God alles en in allen,
dag in nacht en duister is,
zal het licht zijn. eeuwig licht zijn,
licht uit licht en duisternis.

Welkom en mededelingen
Zingen: 23c: 1 en 2
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

Stil gebed – Votum, groet en drempelgebed
Zingen: 313: 1, 2 en 3 als kyrie
1. Een rijke schat van wijsheid
2. God opent hart en oren,
schonk God ons in zijn woord.
opdat wij in geloof
Heb moed, gij die op reis zijt,
zijn roepstem zouden horen,
want daarmee kunt gij voort.
voor and´re stemmen doof.
Gods woord is ons een licht,
Gods woord gordt mensen aan,
en elk die in vertrouwen
om zonder te versagen
daarnaar zijn leven richt,
het smalle pad te gaan
die zal erin aanschouwen
en stil het kruis te dragen
des Heren aangezicht.
achter hun Heiland aan.
3. De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie ’t woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
.
Gebed om de geest
Kinderlied : Mijn God is zo g-o-e-d
1. Mijn God is zo g-o-e-d
Hij wijst mij de juiste w-e-g
ik geef Hem mijn hele h-a-r-t
Hij vult mij met Zijn l-i-e-f-d-e
Refr.

Straks zal hun huis bezwijken,
’t houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand

2. Ik lees in Zijn w-o-o-r-d
ik praat met Hem elke d-a-g
Hij zegt: Wandel in Mijn l-i-c-h-t
want je bent mijn lieve k-i-n-d
Refr.

Refrein
Want zo is Jezus, Jezus, J-e-z-u-s
als Hij mij vraagt: “hou jij van Mij?”
zeg ik: “Y-e-s!” Yes!
en als ik deze woorden spel vergeet ik nooit meer
Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer! (2x)
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing: Ezechiël 34: 20-31
Zingen: 825: 1, 3 en 4
1. De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

3. Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.

4. Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch
hoe

wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

Lezing: Mattheus 22: 34-46
Zingen: 906: 1, 2 en 5
1. God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in ’t stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem / heft tot Hem
sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder.
2. God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, / U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.

5. Oorzaak aller dingen, houdt Gij ons omgeven,
adem van ons aardse leven.
Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder,
zee ik ga in U ten onder.
Ik in U, / laat mij nu
vallen in den blinde,
U slechts zien en vinden.
Overdenking (afbeelding 2, 3 en 4)
Zingen: 645: 1, 3, 4 en 6
1. Zing ten hemel toe,
juich en jubel Gode,
want Hij wordt niet moe
voor ons uit te gaan
als een vuur vooraan
levenden en doden!

3. Als een ster zal Hij
boven ons hoofd stralen,
ja, Hij maakt ons vrij
uit het doodsgeding,
uit de wisseling
van de lotgevallen.

4. Maatslag der natuur,
kringloop der getijden,
luister naar het uur
dat zijn liefde slaat,
Hij kwam ons te baat,
Hij zal ons bevrijden!

6. Daarom, zing Hem toe!
Hij is onze Heiland.
Word zijn lof niet moe!
God is opgestaan
om de hand te slaan
aan de oude vijand.

Kinderen komen terug van de nevendienst
Gebeden
Collectes (afbeelding 5)
Slotlied: 840: 1 en 2
1. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom –
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.
2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.
Afbeelding 6
Zegen
Afbeelding 7

