
Liturgie zondag 7 juli 2019 
  

Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar muziek als voorbereiding op de dienst…. 

Luiden van de klok 

  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  Ps. 65 : 1, 2 en 3 

1 De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. 
   Wij zullen ons naar Sion keren 
   waar Gij ons bidden hoort. 
   Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
   tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, 
   die alle schuld vergeeft. 
  
2 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, 
   hoezeer hij door zijn schuld verloren 
   terneerlag in het stof. 
   Wij worden door U begenadigd 
   die heilig zijt en goed. 
   Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed. 
  
3 Gij antwoordt met geduchte daden, 
   Gij treedt voor ons in 't krijt. 
   God van ons heil, Gij gaat te rade met uw gerechtigheid. 
   O Gij vertrouwen aller landen die ver gelegen zijn, 
   Gij houdt het oordeel in uw handen, 
   de aarde is uw domein. 
  

Votum en groet 
 v. de Heer zij met u 
 g. ook met u zij de Heer 
 v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
 v. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 g. en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen 
        (gem. gaat zitten) 
  
  
Zingen: NLB 313: 1 en 5   
1 Een rijke schat van wijsheid 
   schonk God ons in zijn woord. 
   Hebt moed, gij die op reis zijt, 
   want daarmee kunt gij voort. 
   Gods woord is ons een licht, 
   en elk die in vertrouwen 
   daarnaar zijn leven richt, 
   die zal erin aanschouwen 
   des Heren aangezicht. 
  
5 O Gij die wilt ontmoeten 
   wie vragen naar uw wil, 
   zie hoe wij aan uw voeten 
   zitten en luisteren stil. 
   Geef dat tot U, o Heer, 
   't woord van uw welbehagen 
   niet ledig wederkeer', 
   maar dat het vrucht mag dragen, 
   uw grote naam ter eer. 
  
Welkom 



Wil van God  Rom. 13: 8 t/m 14 
 
Zingen: Ps. 86 : 4 
4 Leer mij naar uw wil te handelen, 
   laat mij in uw waarheid wandelen. 
   Voeg geheel mijn hart tezaam 
   tot de vrees van uwen naam. 
   Heer mijn God, ik zal U loven, 
   heffen 't ganse hart naar boven. 
   Ja, uw naam en majesteit 
   loof ik tot in eeuwigheid. 
  
Gebed om de Heilige Geest 
  
1ste Schriftlezing: Matteüs 16 : 24 t/m 28  
  
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. 
  
2de Schriftlezing: Galaten 6: 1 t/m 10 en :14 t/m 18  
 
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. 
  
Preek 
  
Zingen: Lied 841: 1, 2 en 4  



1 Wat zijn de goede vruchten, 
   die groeien aan de Geest? 
   De liefde en de vreugde, 
   de vrede allermeest, 
   geduld om te verdragen 
   en goedertierenheid, 
   geloof om veel te vragen, 
   te vragen honderd - uit; 
 
2 geloof om veel te geven, 
   te geven honderd - in, 
   wij zullen leren leven 
   van de verwondering: 
   dit leven, deze aarde, 
   de adem in en uit, 
   het is van Gods genade 
   en zijn lankmoedigheid. 
 
4 Maar wie zich door de hemel 
   laat helpen uit de droom, 
   die vindt de boom des levens, 
   de messiaanse boom 
   en als hij zich laat enten 
   hier in dit aardse dal, 
   dan rijpt hij in de lente 
   tot hij vruchtdragen zal. 
  
Gebeden 
 
Collecte:  1e voor diaconie,  2e voor PGEmmen 
 
Slotlied: NLB 912: 1, 2 ,5 en 6 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. 
   Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. 
  
2 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. 
   Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. 
  

5 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. 
   Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heilge Geest er woon'. 
  
6 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. 
   Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd. 
         

Zegen: gemeente zingt: Amen, Amen. 

  
 


