Liturgie zondag 5 november - over God in de Reformatietijd
Lied voor de dienst: 280:1, 2, 3, 4
1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4. Zal dit een huis, een plaats zijn
waar de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

Welkom en mededelingen
Intochtslied: 134:1, 2, 3
1. Gij dienaars aan de Heer gewijd, 2. Die in het huis des Heren zijt,
zegen zijn naam te allen tijd.
zegen zijn naam en majesteit,
Gij die des daags zijn gunst verwacht, zing tot zijn eer met luider stem
zegen zijn naam ook in de nacht.
en hef uw handen op naar Hem.
3. Uit Sion, aan de Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is ’t die u bij name riep.
Stil gebed - Votum, groet en drempelgebed
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
Gemeente: en nooit loslaat het werk van zijn handen.
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus
Christus onze Heer in gemeenschap met de heilige Geest.
Gemeente: Amen
Kyrielied door Pavane:
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison - W. Byrd 1543-1623
The Ground - O. Gjeilo geb. 1978
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de Hoge.
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.
Hosanna in de Hoge. Geef ons vrede.

Gebed om de geest

Kinderlied: 416: 1, 2
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing OT: Ezechiel 18: 1 – 19
Zingen: A. F. Troost 40, melodie: God lof nu is gekomen
1. God dank! Er is een koning
2. Gelooft dat God u hoorde,
die zorgt voor al wat leeft,
dat overbodig is,
die zwaluwen een woning,
te bidden met veel woorden
de vogels voedsel geeft;
God weet wat nodig is.
die als de sneeuw weer smelt,
Zoekt eerst zijn koninkrijk!
doet groeien, doet ontluiken,
Zou God u dan niet kleden?
doet bloeien: bomen, struiken,
Gij zijt reeds hier en heden
de bloemen op het veld.
meer dan een koning rijk!
3. Wat zouden wij dan klagen
de lange lieve dag
en duizend vragen vragen
en roepen wee en ach!
Vindt gij uzelf te klein?
Wie zou het zover brengen
zijn lengte te verlengen
door lang bezorgd te zijn?

4. Laat liever vrolijk zingen
een lied, een nieuw gezang
om al wat wij ontvingen
ons hele leven lang!
God zorgt voor goede vrucht:
wij weten van geen zaaien,
wij eten zonder maaien
als vogels in de lucht!

Lezing NT: Johannes 4: 47 – 54
Zingen: 655
1. Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.
2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3. Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

5. Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer een
nieuw gezang voor God de Heer

Pavane: Loflied - Look at the world van J. Rutter geb. 1945
En 158c uit NLB in wisselzang met de gemeente

1. Zoals gesproken ooit bij monde van profeten,
zoals gezworen eens aan Abraham zijn vriend,
zo een en al ontferming gunt Hij ons nu bevrijding.
allen refrein
2. Hij blijft met ons vertrouwd, voorbij aan ons verleden.
En wij, wij leven weer voorgoed op Hem gericht.
Zijn hart spreekt klare taal van liefde, van erbarmen.
allen refrein
3. Wie leven in de nacht, getekend door het donker, –
Hij vangt hen in zijn licht, zijn zon gaat stralend op.
Een weg in de woestijn: de vrede is begaanbaar!
allen refrein
Preek (afb 2, 3, 4)
Zingen: 864:1, 2, 5
1. Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

2. God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

5.Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.
Kinderen komen terug
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Pavane zingt: Onze Vader M. Durufle 1902-1986
Collecte (afb. 5)
Slotlied: 315: 1, 3
1. Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.
2. En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.
3. Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!
Zending en zegen (afb.6)
Pavane zingt: The Lord bless you and keep you
(afb.7)

J. Rutter

