Liturgie 9 februari 2020
Afbeelding 1
Lied voor de dienst: Nlb 848: 1, 2, 3 en 4
1. Al wat een mens te kennen zoekt
2. Geen mensenoog heeft dat gezien,
aan waarheid en aan zin:
geen oor heeft het gehoord;
het ligt verhuld in uw geheim
het wordt ternauwernood vermoed
dat eind is en begin.
en aarzelend verwoord.
3. De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

4. Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

Welkom en mededelingen
Zingen: Nlb 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, drempelgebed
Gebed om verootmoediging
Kinderlied: geef mij kracht
De kinderen gaan naar de nevendienst
Gebed om de geest

Zingen: Nlb 418: 1, 2 en 3
1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,

zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

Lezing: Exodus 1 : 6-22
Zingen: Nlb 767; 1, 4 en 5
1. De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

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.
Lezing: Mattheus 5: 13 – 16
Zingen: Nlb 1001: 1 en 2
1. De wijze woorden en het groot
vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.
Preek (afbeelding 2, 3 en 4)
Orgelspel

2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats
heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

Zingen: Nlb 838: 1 en 2
1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Zingen: psalm 86 van Hans Bouma (afbeelding 5)
1. Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden,
2. Ja tot U hef ik mijn leven,
zie mijn bittere ellende.
Gij zijt mild om te vergeven,
Hoed mijn leven, U gewijd,
rijk in goedertierenheid
stel uw knecht in veiligheid.
voor een hart dat tot U schreit.
Heer mijn God, wees mij genadig,
Heer, neem mijn gebed ter ore,
want ik roep tot U gestadig.
wil mijn luide smeken horen.
Stel mij in het blijde licht,
In het bitterste getij
want ik zoek uw aangezicht.
roep ik en Gij antwoordt mij.
3. Allen die als goden blonken
zijn bij U in ’t niet gezonken.
Niets kan bij uw werk bestaan.
Heel de wereld roept U aan.
Alle volken komen samen,
die Gij schept en roept bij name,
buigen voor uw zetel neer,
brengen uwen naam de eer.

4. Leer mij naar uw wil te handelen,
laat mij in uw waarheid wandelen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwe naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen ’t ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

5. Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wonderen aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.

6. Zie, o God, de trotse bende
die mijn leven tracht te schenden,
die in mateloos geweld
U zich niet voor ogen stelt.
Kome, Heer, mij uw genade,
uw barmhartigheid te stade.
Trouw zijt Gij in wat Gij doet,
Gij zijt onvoorstelbaar goed.

7. Laat mij leven voor uw ogen,
sterk uw knecht door uw
vermogen.
Maak Gijzelf voor hem vrij baan,
die U dient van jongs af aan.

Toon uw hulp mij door een teken,
dat mijn vijanden verbleken,
als zij zien dat Gij het zijt,
die mij troost en mij bevrijdt.

Zingen: Nlb 838: 3 en 4
3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Gebeden
Collecte
Zingen Nlb 723: 1
1. Waar God de Heer zijn
schreden zet
daar wordt de mens, van dwang
gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met
macht
wordt aan het volk dat Hem
verwacht
Afbeelding 6
Zegen met gezongen amen
Afbeelding 7

de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse
schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

