Liturgie zondag 1 november 2020
Lied voor de dienst: 751:1, 2, 3
1. De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.
2. Want ook als niemand naar Hem vraagt
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.
3. Wie waakt er als een trouwe knecht,
zijn meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht
hij voor Hem kan bestaan?
Welkom en mededelingen
Lied: 8:1, 2
1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschrevenmachtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil
en doet uw haters buigen voor uw wil.
Groet en bemoediging
Onze hulp is…
Drempelgebed
Gebed om de geest
Kinderlied: Zie de zon, zie de maan
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/zie-de-zon-zie-de-maan/POMS_EO_4316327
Samenvatting van de wet (afb 2)

Lied: 848:1, 2, 3, 4
1. Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.
2. Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
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.
Lezen: Jesaja 60: 17-20
Lied: 117d 3x
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
Lezen: Matteüs 5:1 - 12
Lied: 98:1, 2
1. Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
Preek (afb 3, 4, 5)
Lied van YouTube:
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/gelukkig-is-het-land/POMS_EO_1489494
Gebeden - onze Vader
Slotlied: 871:1, 2, 3, 4
1. Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

2. Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3. Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4. Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.
(afb 6)
Zegen
(afb 7)

