Liturgie zondag 30 juli 2017
Zingen voor de dienst: 283
1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!
Welkom en mededelingen
Bemoediging en gebed van toenadering
Vg.: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Vg.: Verborgen Heer, ongekend en geheimvol gaat Gij met ons om.
Wij bidden U
Allen: MAAK ONS ONTVANKELIJK VOOR GOEDE
WOORDEN DIE VAN U SPREKEN,
Vg.: en voer ons binnen in de wijsheid van uw Koninkrijk,
Allen: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER. AMEN.
Zingen: 48:1, 3
1. De Heer is groot, zijn lof weerklinkt
waar op de berg de Godsstad blinkt.
Hoe schoon is Sion, hoe verheven,
een vreugd voor wie op aarde leven.
Hier wordt paal en perk gesteld
aan der wereld bruut geweld,
want hier staat de hoge woning
waar God zelf regeert als koning.
En Hij toont zich te allen tijde
de beschermer van wie lijden.

3. Wij loven, Heer, U in uw huis,
ons hart is in uw liefde thuis.
Gij die uw naam ons openbaarde,
uw lof is tot het eind der aarde.
Recht is in uw hand, o Heer,
Sion jubelt U ter eer.
Hoor hoe Juda’s dochters zingen
bij de grootse rechtsgedingen,
waar Gij vonnis hebt gewezen.
Ja, uw oordeel zij geprezen.

Kyrie: gebed om ontferming over de nood van de wereld

Gloria Lofzang: 117a
1. Gij volken loof uw God en Heer
wil Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.

2. Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja.

DE DIENST VAN HET WOORD
Groet: Vg. : De HEER zij met u
Allen: OOK MET U ZIJ DE HEER.
Gebed voor de opening van het Woord
Kinderen gaan naar de nevendienst
Profetenlezing: I Kon 3: 5 - 12
Zingen: Wij mensen blijven dromen Tekst: Marijke de Bruijne
(Geroepen om te zingen 222) op melodie van psalm 72
1 Wij mensen blijven dromen,
dromen en vergezichten zien,
een nieuwe aarde die gaat komen,
te vinden al misschien.
2 Wij dromen van de mensenrechten
die ieder mens dan heeft,
niet langer tegen onrecht vechten,
daar 't recht van liefde leeft.
3 Verdwenen zijn de dictaturen,
gevangenschap en pijn,
verbanning en verdriet verduren,
God zelf zal bij ons zijn.
4 Wie in die dromen durft geloven
voelt zelf verandering,
vertwijfeling en wanhoop
doven in blijde aarzeling.
5 En licht en sterk, vol zachte krachten
die onverzettelijk zijn,
bevechten wij de kwade machten
die niet te tellen zijn.

6 Waar mensen putten uit de bronnen
van droom als werklijkheid,
Daar is Gods toekomst al begonnen
in onze levenstijd.
Eerste deel van de overdenking: wat vragen wij eigenlijk van God?
Orgelspel
Evangelielezing: Matteüs 13: 31-33 en 44-52
Zingen: 747: 1, 2, 3, 8
1. Eens komt de grote zomer
waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

2. Geen woord kan het bereiken,
het is aan niets gelijk,
met niets te vergelijken
dat schone koninkrijk.
Als God zich openbaren
zal op de jongste dag
dan zullen wij ervaren
wat Hij met ons vermag.

3. Dan zien wij met verblijden
Hem die ons hart beleed,
de Heer die door zijn lijden
de hemel opendeed
en alle patriarchen
met de profeten saam,
apostelen, martelaren,
verlosten in zijn naam.

8. Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
Lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

Tweede deel van de overdenking: leerling van het koninkrijk van God
Orgelspel
Kinderen komen terug
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Collectes
Slotzang: 767
1. De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

2. De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.
3. Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!
4. Sta op, o God, en maak het waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering.
5. Want groot zijt Gij en daden groot
zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiemt ternauwernood,
het sterft om op te staan.
6. Gij hebt de groeve toegedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam met hart en ziel.
7. Nu is de dag van oogsten daar,
het hoogste van de tijd;
een koning als een korenaar
staat op in majesteit.
Zegen

