
Liturgie 13 september 2020 XIVnT (= 13e zondag na Trinitatis)
Ziekenzondag

Zangers: Ad Kooman, Piet Verdoorn
Elly de Valk, Ineke Meeuwse, Inge Wisse

Voorzang: gezang 834

1.   Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
      God, laat mij voor uw aangezicht,
      geheel van U vervuld en rein,
      naar lijf en ziel herboren zijn.

2.   Schep, God, een nieuwe geest in mij,
      een geest van licht, zo klaar als Gij;
      dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
      en ga de weg die U behaagt.

3.   Wees Gij de zon van mijn bestaan,
      dan kan ik veilig verder gaan,
      tot ik U zie, o eeuwig Licht,
      van aangezicht tot aangezicht.

Mededelingen

Aanvangspsalm 103: 1, 2

1.   Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
      laat al wat binnen in mij is Hem eren,
      vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,
      gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
      die u geneest, die uit het graf uw leven
      verlost en kroont met goedertierenheid.

2.   Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
      dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
      gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
      Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
      Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
      op Israël zijn zegen uitgestort.

Stil gebed                                    Votum/groet



Gezang 911: 3, 4

3.   Ja, Gij zijt het die mij redt 4. Wat ik in mijn handen houd
      van uw eigen strenge wet, is uw kruis tot mijn behoud.
      van mijn eigen dwaze schuld Gij die naakten overkleedt,
      die Gij delgt in uw geduld, die tot redding zijt gereed,
      God die al mijn kwaad verdroeg, die melaatsen rein doet zijn,
      uw genade is genoeg. kleed mij, red mij, maak mij rein.

Verootmoediging Vrijspraak Gesprek met de kinderen 

Gezang 713: 3, 4, 5

3.   Al leeft uw volk verschoven          4. De lier hing aan de wilgen,
      kyrieleison, misericordia,
      in ’t land van vuur en oven, God zal ons niet verdelgen,
      in ’t land van Babylon, aan God zij gloria.
      al is de hemel boven Zijn woord zal ons genezen,
      voor mensen doof en stom, halleluja,
      nog moeten wij U loven zoals het was voor dezen
      met stem en fluit en trom. in Galilea.

        5. Wij moeten Gode zingen
        halleluja,
        de Heer van alle dingen
        die leeft in gloria,
        met alle stervelingen,
        niets komt zijn eer te na,
        wij moeten Gode zingen
        halleluja.

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Lucas 17: 11-16
11Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea.
12Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen tegemoet
die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. 13Ze verhieven hun
stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ 14Toen Hij hen zag,
zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden
ze gereinigd. 15Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde
God met luide stem. 16Hij viel neer aan Jezus’ voeten om Hem te danken. Het
was een Samaritaan. 17Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de
negen anderen? 18Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen
dan alleen deze vreemdeling?’ 19Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw
geloof heeft u gered.’



Gezang 71: 1, 2, 3 (LB 1973)

1.   Jezus, wandlend langs de wegen,
      kwam eens tien melaatsen tegen,
      die van verre bleven staan,
      roepend: `Meester, zie ons aan’.
      En Hij zeide: `wordt gereinigd,
      wordt genezen, weest geheiligd.
      Gaat en laat uzelve zien
      aan de priester, alle tien’.

2.   Tien melaatsen gingen henen
      en genazen, maar slechts ene,
      slechts een vreemde, dankte Hem,
      kerende, met luider stem.
      En Hij vroeg: ’waar zijn de negen?
      Waarom hebben zij gezwegen
      en vindt slechts een vreemdeling
      woorden van verheerlijking?’

3.   Heer, als wij, melaats van harte,
      tot U roepen uit de verte
      en Gij zegt: `gaat heen, wordt rein’,
      laat ons als die ene zijn.
      Laat de dank in onze monden
      woorden vinden voor het wonder.
      Laat ons lovend tot U gaan
      om wat Gij ons hebt gedaan.

Verkondiging    aansluitend

Muzikaal intermezzo

Niceanum gez. 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 waarachtig
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 begraven 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 aanbeden en verheerlijkt
wordt, die gesproken heeft door de profeten, en een heilige, algemene en
apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden en wij verwachten de
opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen

Voor- en dankgebed

Slotgezang  103c: 1, 2, 5

1.   Loof de Koning, heel mijn wezen,
      gij bestaat in zijn geduld,
      want uw leven is genezen
      en vergeven is uw schuld.
      Loof de Koning, loof de Koning,
      tot gij Hem ontmoeten zult.

2.   Looft Hem als uw vaadren deden,
      eigent u zijn liefde toe,
      want Hij bergt u in zijn vrede,
      zegenend wordt Hij niet moe.
      Looft uw Vader, looft uw Vader,
      tot uw laatste adem toe.

5.   Engelen, zingt ja en amen
      met de Koning oog in oog!
      Zon en maan, buigt u tezamen
      en gij sterren hemelhoog!
      Looft uw Schepper, looft uw Schepper,
      looft Hem, die het al bewoog!

Zegen/ Amen

Collecte bij de uitgang voor diaconie: Jeugdwerk (JOP), Nederland – Kliederkerk
geeft hoop en kerk: onderhoudsfonds


