Liturgie 16 augustus
Lied voor de dienst: 990:1, 4, 5
1. De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen,
de dienaar heet een zoon.

4. Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.

5. Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.
Welkom en mededelingen
Intochtslied: 23c:1, 2
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.
2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.
Stil gebed - Votum en groet - Drempelgebed
Lied: 364:1, 2, 3, 4 - als kyrie
1. Hoor Gij ons aan!
Wij heffen onze handen,
kom Gij tot ons, neem onze offeranden,
waarmee wij dankbaar voor U staan.
2. Uw oog aanschouwt
ons hier met onze schatten.
Woont Gij, wie zelfs de hemelen niet bevatten,
toch in een huis door ons gebouwd?
3. Gij ziet en hoort
wat onze mond wil spreken,
het is een stamelend, ontoereikend teken,
een zwak en machteloos mensenwoord.

4. In stil ontzag
zijn wij voor U getreden.
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden,
waak met uw ogen nacht en dag!
Gebed om de geest
Kinderlied: Heer u kent mij als geen ander
https://www.youtube.com/watch?v=MEgxqgJ0XNY
Lezing uit het OT: Jesaja 56:1 – 7
Lied: 146:1, 4, 5
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.
4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.
5. Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in ’t verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!
Lezing uit het NT: Matteüs 15:21 - 28
Lied: 647:1, 3, 4
1. Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

3. Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

4. Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
Preek (afb. 2, 3, 4)
Lied: Ik wil zingen van mijn heiland
https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen
Dankgebed – voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Slotlied: 993:1, 2, 4, 7 samen op de aarde
1. Samen op de aarde,
2. wat Hij heeft geschapen
dat beloofde land,
met zijn hand, zijn woord.
God zal ons bewaren,
Hij zal niet verlaten
want Hij houdt in stand
wat Hem toebehoort.
4. om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

(afb. 5)
Zending en zegen
(afb. 6)

7. Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

