Liturgie 23 augustus 2020
Afbeelding 1
Lied voor de dienst: Nlb 463: 1, 2, 3 en 5
1. Licht in onze ogen,
2. Als der mensen trooster
redder uit de nacht,
roepen wij U aan:
geldt uw mededogen
noem de namelozen
nog wie U verwacht?
met een nieuwe naam!
3. Herder, wil behoeden,
wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!

5. Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Nlb 138 : 1 en 2
1. U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid / en trouw
bewijzen.

2. Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij / en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt / het U, o Here!
Als Gij hun ’t woord van uw verbond
met eigen mond / hebt willen leren.

Stil gebed – Votum en groet - Gebed om heelheid
Als bevestiging van het kyrië: Nlb 835: 1, 2 en 3
1. Jezus, ga ons voor
2. Valt de weg ons lang,
deze wereld door,
zijn wij klein en bang,
en U volgend op uw schreden
sterk ons, Heer, om zonder klagen
gaan wij moedig met U mede.
achter U ons kruis te dragen.
Leid ons aan uw hand
Waar Gij voor ons trad,
naar het vaderland.
is het rechte pad.
3. Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,

Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

samenvatting van de wet
Het lied voor de kinderen; Onderweg naar morgen
Gebed om de Geest

Bijbellezing: Jesaja 51: 1-6
We luisteren en kijken naar Hillsong
Bijbellezing: Matteüs 16: 21-27
Zingen: Nlb 767; 1, 2 en 3
1. De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

2. De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

3. Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.

En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!

Preek (afbeelding 2, 3 en 4)
Zingen: Nlb 909: Wat God doet dat is welgedaan.
1. Wat God doet, dat is welgedaan,
2. Wat God doet, dat is welgedaan.
zijn wil is wijs en heilig.
Hij is mijn licht en leven.
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
Ik wil mijzelf van nu voortaan
die hand geleidt mij veilig.
blijmoedig aan Hem geven,
In nood is mij
omdat ik weet
zijn trouw nabij.
in vreugd en leed:
Ja Hij, de Heer der Heren,
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig wijs regeren.
blijft eeuwig mijn bescherming.
3. Wat God doet, dat is
welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven –

als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

Gebeden gesproken- Stil – samen Onze Vader
Zingen: Nlb 905: 1 en 4
1. Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.
Afbeelding 5
Zegen
Afbeelding 6

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

