Liturgie 26 januari 2020
Afbeelding 1
Lied voor de dienst: Nlb 96a:
1. Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen,
zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.
Treed in zijn tempel met uw offeranden,
kondig zijn roem bij de heidenen aan.
2. Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen:
aarde en lucht komen vers uit zijn hand,
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:
wild is de zee en tevreden het land.
3. Roep tot de volkeren: God is de koning,
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht;
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.
4. Juich wat in zee leeft of leeft op de velden:
zie, uw Verlosser gaat komen, wees blij!
Wuif alle bomen der wouden, verwelkom
juichend uw Koning, want Hij is nabij!
96a:refrein
Zing een nieuw lied, alle landen.
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.
Verwelkoming en mededelingen
Aanvangslied: Nlb 66: 1 en 3
1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

3. Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

Stil gebed – Votum, groet en drempelgebed
Klein gloria
Verootmoedigingsgebed
De tien woorden ( afbeelding 2)
Gebed om verlichting met de heilige geest

Kinderlied: ja ja ja, net als Petrus
De kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing: Jesaja 49: 1 – 7
Zingen: Nlb 870: 1, 2, 3 en 4
1. Heilige God, geprezen zij
uw komst door alles heen,
uw woord van alle eeuwigheid
dat tussen ons verscheen.

2. Godlof, aan ons is toegezegd
dat gij herleven doet
wie zijn gesneuveld in ’t gevecht
van ’t kwade tegen ’t goed.

3. Een ander trad in onze plaats,
een mens tot ons behoud,
geprezen zij de liefde Gods
die ons zijn raad ontvouwt.

4. Uw liefde, God, zo wijs en goed:
wat eens in Adam viel,
ons menselijke vlees en bloed,
wordt leven weer en ziel.

Lezing: Mattheus 4: 12 – 22
Zingen: Nlb 531
1. Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
3. Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,

2. Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘’k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze’, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.

Verkondiging (afbeelding 3, 4 en 5)
Zingen: Nlb 412: 1, 2 en 3
1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren!

2. U looft de apostelschaar in heerlijkheid. o Heer,
profeten, martelaars vermelden daar uw eer.
Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden,
in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden.
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meêdogen!
3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!
Gebeden
Collecte (afbeelding 6)
Zingen Nlb 385: 1 en 4
1. De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.
4. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.
Gebed met gezongen respons
U komt onze dank toe,
HEER onze God,
overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.
Want veelbelovend is uw Woord:
een stad, een land, van vrede
voor de mensen,
dat hebt Gij ons beloofd
en dat is ons bevestigd
in Jezus, uw Zoon,
en zingen wij U toe:

Heilig, Heilig, Heilig, hemelhoog verheven

de eerstgeborene van uw toekomst.
Daarom, HEER onze God,
stemmen wij van harte in
met het lofgezang van allen
die om uw troon staan,
van aartsvaders en profeten,
van apostelen en martelaren,
van alle zieners en zangers,

Boven ons mensen: de NAAM van God, de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld
mensen beneden zingen U ter eer
Tafelwoorden (afbeelding 7)
Gezamenlijk Onze Vader
Daarna delen we brood en beker
Onderwijl zingen we van Taizé 568a Ubi Caritas
Daar waar liefde woont en vrede
Daar waar liefde woont, is God met ons
Gebed na de maaltijd
Vredesgroet
V:
Zoals vele graankorrels werden bijeengebracht
in dit ene brood, en vele druiven werden gemengd tot deze
wijn, zo zijn wij die met velen zijn en komen van heinde en ver,
één in Christus. De vrede van Christus zij met u.
A: En ook met u.
V: Laat ons elkaar groeten met een teken van vrede.
De deelnemers geven elkaar een vredeshanddruk
Zingen: Nlb 150a: 1, 2 en 3
1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
Afbeelding 8
Wegzending en zegen met gezongen amen
Afbeelding 9

