Liturgie zondag 20 augustus 2017
Afbeelding 1
Zingen voor de dienst: Lied 221: 1 en 3
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Welkom en mededelingen
Aanvangslied 67: 1 en 2
1. God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.
2. De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt
Stil gebed - Votum en groet – Klein gloria
Tien geboden (afbeelding 2)
Gebed om vergeving
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Zingen: Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr krr krr
doe hem open voor God
Want de Heer wil bij je wonen
En dan ben je nooit alleen (2x)
Je hart is net een huisje waar het gezellig is
Maar ’t is er nog zo donker er is iets wat ik mis
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr krr krr
doe hem open voor God
Want de Heer wil bij je wonen
En dan ben je nooit alleen (2x)
Je hart is net een huisje waar het gezellig is
Maar ’t is er nog zo donker er is iets wat ik mis
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr krr krr doe hem open voor God
Want de Heer wil bij je wonen
En dan ben je nooit alleen (2x)
Kinderen gaan naar de nevendienst.
Lezing: Jeremia 23: 16-29
Zingen: Lied 107: 1, 6 en 10
1. Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

6. Ja, toen zij tot Hem riepen
om steun en onderstand,
hief Hij hen uit de diepe
onmacht met sterke hand.
Het ijzer van de ban,
waaronder zij bezweken,
alleen Gods engel kan
het eigenhandig breken.

10. Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.

Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

Lezing: Lucas 19: 41-48
Zingen: 280: 1, 2, 4 en 5
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,

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?

5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Verkondiging (afbeelding 3, 4 en 5)
Zingen: 912: 1, 2, 3 en 5
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon’.

Kinderen komen terug
Gebeden
Collectes (afbeelding 6)
Slotlied: 871
1. Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

2. Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3. Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed

4. Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.

Afbeelding 7
Zegen
Afbeelding 8

