
Liturgie 1 november 2020 XXInT (= 21e zondag na Trinitatis)
Hervormingsdag/Allerheiligen
Voorganger: ds L.C.P. Deventer

Orgel: Mark Christiaanse

De zangers zijn: Klaske Pennink, Ineke Scherpenisse, Anneke Lemsom,
Connie Verboom en Henk Polderman

Voorzang:898: 1, 4

1.     Een vaste burcht is onze God,    4. Gods heilig woord alleen houdt stand,
        een wal die ’t kwaad zal keren; Gods waarheid zal ons staven.
        zijn sterke arm houdt buiten schot Hij leidt ons en met milde hand
        wie zich niet kan verweren. schenkt Hij zijn geestesgaven.
        De vorst van het kwaad, Al rooft de tyran
        de aartsvijand staat ons wat hij maar kan,
        geharnast in ’t veld; ons goed en ons bloed,
        in list en in geweld laat hem zijn overmoed!
        kan geen hem evenaren. Gods rijk blijft ons behouden.

Mededelingen

Aanvangspsalm 33: 1, 8

1.     Komt nu met zang en roert de snaren,
        gij volk, dat leeft van ’s Heren recht.
        Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
        een lofzang in de mond gelegd.
        Word’ als nooit tevoren / door wie Hem behoren
        ’t feestlied ingezet!
        Meldt de blijde mare / bij de klank der snaren,
        steekt de loftrompet.

8.     Wij wachten stil op Gods ontferming,
        ons hart heeft zich in Hem verheugd.
        Hij komt te hulp en geeft bescherming,
        zijn heilge naam is onze vreugd.
        Laat te allen tijde / uwe liefd’ ons leiden,
        uw barmhartigheid.
        God, op wien wij wachten, / geef ons moed en krachten
        nu en voor altijd.

Stil gebed Votum/groet



Gezang 721: 1, 2, 3

1.     Houdt ons bijeen, God, rond uw woord, 
        houdt tegen wie uw heil vermoordt, 
        en Christus niet meer wordt geëerd 
        en men bestrijdt dat Hij regeert.

2.     Kom, Christus, toon uw ware kracht 
        en breng uw liefde aan de macht!
        Behoed uw kerk in haar verdriet, 
        dat zij U zegent in haar lied!

3.     Blaas, Trooster, ons uw adem in, 
        maak ons op aarde eensgezind.
        En gaan wij door de laatste poort, 
        leidt ons dan met uw levenswoord.

Verootmoediging

Vrijspraak 

Gezang 313: 1, 2

1.     Een rijke schat van wijsheid 2. God opent hart en oren,
        schonk God ons in zijn woord. opdat wij in geloof
        Hebt moed, gij die op reis zijt, zijn roepstem zouden horen,
        want daarmee kunt gij voort. voor andre stemmen doof.
        Gods woord is ons een licht, Gods woord gordt mensen aan,
        en elk die in vertrouwen om zonder te versagen
        daarnaar zijn leven richt, het smalle pad te gaan
        die zal erin aanschouwen en stil het kruis te dragen
        des Heren aangezicht. achter hun Heiland aan.

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Johannes 4: 47-54 en Efeze 6: 10-17
Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm wiens zoon ziek was. 47Omdat hij gehoord
had dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar Hem toe
gekomen, en nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op sterven
lag, te genezen. 48Jezus zei tegen hem: ‘Als jullie geen tekenen en wonderen
zien, geloven jullie niet!’ 49Maar de hoveling drong aan: ‘Heer, ga toch mee,
voordat mijn kind sterft.’ 50‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De
man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. 51En terwijl hij nog onder-
weg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind
in leven was. 52Hij vroeg hun sinds wanneer het beter met hem was gegaan.



Ze zeiden: ‘Gisteren, een uur na de middag, is de koorts verdwenen.’ 53De vader
besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had: ‘Uw zoon
leeft.’ Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. 54Dit deed Jezus toen Hij
uit Judea naar Galilea was teruggekeerd; het was zijn tweede wonderteken.

Efeze 6: 10-17
10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11Trek de
wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van
de duivel. 12Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vor-
sten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade
geesten in de hemelsferen. 13Neem daarom de wapens van God op om weer-
stand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand
te kunnen houden. 14Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen,
de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15de inzet voor het evangelie van de
vrede als sandalen aan uw voeten, 16en draag bovenal het geloof als schild
waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.
17Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods
woorden.

Gezang 723: 1, 2
1.     Waar God de Heer zijn schreden zet
     daar wordt de mens, van dwang gered,
     weer in het licht geheven.
     Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
     wordt aan het volk dat Hem verwacht
     de ware troost gegeven.
     Zijn Geest weerstaat de valse schijn
     en schrijft in harten het geheim
     van ’s Vaders grote daden.
     Zo leven wij om Christus’ wil
     te allen tijd gerust en stil
     alleen van zijn genade.

2.     O Heer, uw onweerstaanbaar woord
     drijft rusteloos de eeuwen voort
     wat mensen ook verzinnen.
     En waar de weg onvindbaar scheen
     mochten wij door geloof alleen
     de tocht opnieuw beginnen.
     Gij hebt de vaderen bevrijd
     en uit het diensthuis uitgeleid
     naar ’t land van melk en honing.
     Hervorm, herschep ook ons geslacht,
     opdat het door de wereldnacht
     de weg vindt naar uw woning.



Verkondiging    aansluitend    Muzikaal intermezzo

Niceanum gezamenlijk gesproken 
Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de
aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
en in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, voor alle tijden
geboren uit de Vader, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waar-
achtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; en door
wie alles is geworden;
die om ons mensen en om ons behoud uit de hemel is neergedaald en is vlees
geworden, door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden,
die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begra-
ven is, en opgestaan is op de derde dag volgens de Schriften, opgevaren is
naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen in
heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen
einde zijn; wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die
uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aan-
beden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en een hei-
lige, algemene en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden en wij verwachten de op-
standing van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen

Voor- en dankgebed

Slotgezang  727: 1, 3, 10
1.     Voor alle heilgen in de heerlijkheid
        die U beleden in hun aardse strijd,
        zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
        Halleluja, halleluja!

3.     Maak al uw strijders in dit aards gevecht
        moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht
        tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.
        Halleluja, halleluja!

10.   Van alle einders, van de verste kust
        zullen zij vinden vrede, feest en rust,
        U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!
        Halleluja, halleluja!

Zegen/ Amen

Collecte bij de uitgang voor diaconie (Kerk in Actie (Najaarszending), Indonesië
– Kerk met vrouwen in de hoofdrol) en verduurzaming kerkgebouw


