Liturgie zondagmorgen 25 oktober 2020
- Welkom en mededelingen
- Zingen/luisteren Op Toonhoogte 129
Zie ik sterren aan de hemel staan,
aan de donkerblauwe lucht de maan,
is het of de nacht mij noemt de naam
van een machtig God.
Zie ik ’s morgens weer de zon opgaan,
in het veld de bloemen opengaan,
is het of de dag mij noemt de naam
van een machtig God.

Deze God die aard’ en hemel schiep,
is dezelfde God die mij eens riep
uit het duister tot Zijn heerlijk licht
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en
die Zijn liefde voor mij openbaart,
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart,
elke dag mij in Zijn hand bewaart:
hoe groot is God voor mij.

- Stil gebed, votum en groet (in de kerk gaan we bij dit moment staan)
- Psalmgebed Psalm 25 (in beurtspraak: V = voorganger, G = gemeente)
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Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit,
mijn God, op U vertrouw ik,
maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen.
Zij die op U hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die U achteloos verraden.
Maak mij, HEER, met Uw wegen vertrouwd,
leer mij Uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van Uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen, elke dag weer.
Denk aan Uw barmhartigheid, HEER,
aan Uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat Uw goedheid spreken, HEER.
Goed en rechtvaardig is de HEER:
Hij wijst zondaars de weg.
Wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,
Hij leert hun Zijn paden te gaan.
Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor wie de wetten van Zijn verbond onderhouden.
Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, omwille van Uw naam.
Aan wie in ontzag voor Hem leven, leert de HEER de rechte weg te kiezen.

- Gods goede regels
- Zingen/luisteren Psalm 17: 3
Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden;
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G', o God, mij altoos redt,
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.

- Gebed
- Schriftlezing Kolossenzen 3: 12 – 4: 9
- Zingen/luisteren Psalm 119: 1, 17
Welzalig zijn d' oprechten van gemoed,
Die, ongeveinsd, des HEEREN wet betrachten;
Die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet;
Welzalig die, bij dagen en bij nachten,
Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed,
Van harte zoekt met ingespannen krachten.

Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald;
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren;
Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald;
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren;
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt;
Dan zal zich 't hart met mijne daden paren.

- Verkondiging
- Luisteren Sela ‘Gezegend is de Vader’
Gezegend is de Vader,
die ons gezegend heeft.
Ons liefdevol gekozen
en deel aan Christus geeft.
Met Hem zijn wij gestorven,
begraven in zijn dood,
om opgewekt te leven;
te leven van de hoop!

Geworteld zijn in Christus,
die ons zijn vruchten geeft,
van hoop, geloof en liefde;
de vruchten van de Geest.
Vergevende de ander,
Verdragende elkaar,
gekleed in medeleven;
zo dienen wij elkaar!

Geprezen is de Vader,
die ons verzekerd heeft.
van liefde en genade;
een leven door de Geest.
Wat kan ons van Hem scheiden?
Geen leven en geen dood.
Wij roepen: Abba Vader;
uw goedheid is zo groot!

- Dankgebed en voorbede
- Herinnering aan de collecte
- Zingen/luisteren Op Toonhoogte 242
U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- en tegenspoed,
Uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

U bent mijn bestemming.
U hebt mij gemaakt om als Uw kind
in voor- en tegenspoed,
Uw liefde uit te stralen.
Dit is mijn bestemming.
Dienen met verstand en met gevoel
vanuit gehoorzaamheid.
Heer, U bent mijn doel.

- Zegen (in de kerk gaan we bij dit moment staan)
De zegen beantwoorden we met een hardop uitgesproken: Amen

Het lied na de preek is een luisterlied: https://www.sela.nl/liederen/24/gezegend-is-de-vader.html

