LITURGIE
7e zomerdienst Ichthus/Kapel
Op 28 Augustus 2022 om 10:00 uur in de Kapel.
Voorganger:
dhr. Klaassens (Erica)
Organist:
dhr. Bruinewoud
Zie ook onze website: www.kapelemmen.nl
Lied voor de dienst: Welk een Vriend is onze Jezus

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht, dat ik door Hem

altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer.
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,

dierb’re Heiland, onze toevlucht

Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Welkom.
Intochtslied: Psalm 118: 1, 5, 9

1. Laat ieder’s Heren goedheid prijzen
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht;
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
9. Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
Stil gebed, Votum en groet:
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet loslaat het werk van zijn handen
v. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God – de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest.
g. Amen.
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Inleiding.
Gebed.
Zingen: Loflied:

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam
refrein
Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij
refrein
Schriftlezingen: Psalm 111; en
1 Korintiërs 1 : 18 t/m 31.
Zingen: Lied 849: 1, 2, 3, 4, 5 (via beamer:
https://youtu.be/4RoWguV2YEA
Overdenking.
LvdK 177 : 7

7. Laat mij, o Heer, uw wond’re wijsheid prijzen,
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen
als sterkte roemen
LvdK 181: 5, 6

5. O wonderbare liefde, die ons denken
te boven gaat, wat kan mijn liefd' U schenken,
wat ooit bereiken de arbeid mijner dagen,
dat U behage?
6. O liefde, voor dit offer van uw leven,
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven,
opdat ik nooit, hetzij ik leev' of sterve,
uw liefde derve!
Dankgebed en voorbeden met gezongen (Taizé).
Onze Vader.
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Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de diaconie;
2e collecte bij de uitgang is voor de wijkkas.
Slotlied: Zingen: Wij leven van verwondering (tekst A.C.
Bronswijk) (melodie: gez. 466 - als God, mijn God maar voor mij is)

Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden.
Dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.
Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks voor- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden:
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.
Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken bovenuit,
in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt
die ons een God wil heten.
Afsluiting.
Zegen: Gezang 416 : 1
v: Over onze harten en onze huizen
a: de zegen van God.
v: In ons komen en ons gaan
a: de vrede van God.
v: In ons leven en geloven
a: de gaven van God.
v: Bij ons einde en nieuw begin
a: de liefdevolle barmhartigheid van God
v. om ons te leiden en te behoeden, zo zegene U God: de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest
a. Gezang. 415 : 3
Amen.
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