Liturgie zondag 17 september 2017
Afbeelding 1
Zingen voor de dienst: 865
1. Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer, / zijn lof vermeer’,
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!

2. In Israël was dat een wijze,
valt met hen ook de Heer te voet:
dat elk nu toch God roem’ en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal / met groot geschal:
‘Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!’

3. De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duistre wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer, die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.
Welkom en mededelingen
Intochtslied: 550: 1 en 2
1. Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen,
het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden,
Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig,
de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn
van vrede en recht,
De Heer heeft het heden gezegd.
Stil gebed - Votum en groet
Drempelgebed
Tien woorden
Gebed om de Geest

2. Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal uw regeren
Met God en met ere.
De wagens, de zwaarden,
Krijgszuchtige plannen,
Hij zal ons verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn
en zijn recht,
Het is van tevoren voorzegd.

Kinderlied bij thema: AWNIV 5
1. Ruth, die eens uit Moab kwam,
zonder kind en zonder man,
wil in israel gaan wonen,
Israëls God haar eer betonen.
Ik ga mee, zo klinkt haar stem,
Ik ga mee naar Bethlehem!

2. Bethlehem wordt nu haar huis
maar er is geen brood in huis.
Daarom gaat Ruth aren lezen
want er moet toch eten wezen.
Achter Boaz' maaiers aan
zoekt zij het verloren graan.

3. Boaz wordt verliefd op haar
en ze trouwen met elkaar.
Dan wordt er een zoon geboren,
Ruth, die zoveel had verloren
noemt hem Obed, en zij prijst
God de Heer, die gunst bewijst.

4. Ruth, die eens uit Moab kwam,
zonder kind of zonder man,
treedt aan 't licht, haar zonen komen
later zelfs op Israëls tronen.
En haar naam wordt nog genoemd
wanneer David wordt geroemd!

Kinderen gaan naar de nevendienst.
Lezing: Ruth 1: 1-16
Zingen: 984: 1, 2, 3 en 4
1. Gezegend die de wereld schept,
de dag uit nacht tot leven wekt,
het licht der zon roept en de maan,
de sterren om op wacht te staan.

2. Gezegend die de aarde maakt,
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleurenpracht van elk seizoen.

3. Gezegend die een woonplaats maakt
voor wat beweegt en ademhaalt:
de dieren in het vrije veld,
de vogels in hun zingend spel.

4. Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.

Lezing: Lucas 1: 39-46
Zingen: 157a: 1 en 2
1. Mijn ziel maakt groot de Heer,
mijn geest verheugt zich zeer,
want God heeft mij, geringe,
die Hem als dienstmaagd dien,
goedgunstig aangezien;
en deed mij grote dingen.
We luisteren naar Elly Zuiderveld
Verkondiging (afbeelding 2, 3 en 4)

2. Van nu aan, om wat Hij,
de sterke deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen
alle geslachten saam,
want heilig is zijn naam,
Hij zal zijn trouw bewijzen.

Zingen: Iona: 18
1. Er is een lijn van vrouwen, van Eva af een lijn,
wier rol in de geschiedenis alleen Gods werk kan zijn
Hoewel in alle eeuwen hun stem verzwegen is
God gaf hun om hun zegen moed en betekenis.
2. Kom zing het lied van Sara, die lachend moeder werd
En zing het lied van Tamar, die op kwam voor haar recht
En zing het lied van Hanna, die droeg tot God haar klacht
En zing dat een Maria Gods woord ter wereld bracht.
4. Kom zing het lied van Sifra en Pua, die 't bevel
om jongetjes te doden weerstonden bij de Nijl,
en zing het lied van Rachab, van vrijheid langs haar koord,
en zing het lied dat Ester voorkwam een massamoord.
5. Er is een lijn van vrouwen - die hadden Jezus lief,
die boden Hem gastvrijheid, en zagen hoe Hij stierf.
Terwijl hun nieuws verdacht was, als onzin afgedaan,
stond Jezus in hun midden, verrezen, opgestaan.
6. Dus zing het lied van Anna, die zag het Christuskind,
en zing het lied van Marta, die Jezus heeft gediend,
en zing van de Maria's, die hebben goed gedaan
en op de hemelbruiloft aan Jezus ‘tafel gaan.
Kinderen komen terug van de nevendienst
Gebeden
Collectes (afbeelding 5)
Slotlied: 150: 1 en 2
1. Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
Zegen
Afbeelding 6

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

