
Liturgie 20 september 2020 XVnT (= 15e zondag na Trinitatis)
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BrassKapelle: Trumpet Voluntary - J. Stanley

Mededelingen

Aanvangspsalm 145: 1, 3, 5 met antifoon

         Hij schittert als de zon, twee stralen gaan uit van zijn
         handen, daar daarin is zijn kracht verborgen

1.     O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal,
      ik wil uw naam verheffen boven al.
      Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
      ik zegen U voor eeuwig en altijd.
      Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
      groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.
      Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
      van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

         3. Genadig en barmhartig is de Heer,
      lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
      Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
      al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
      U loven, Heer, de werken van uw handen,
      de hemelen, de zeeën en de landen.
      U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
      die elke dag uw goedheid ondervinden.

5.     Zie, aller ogen zijn op U gericht,
      Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
      Gij opent uwe hand, en al wat leeft
      vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
      Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,
      in al zijn daden is Hij ons genegen.
      Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
      wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.

         Hij schittert als de zon, twee stralen gaan uit van zijn
         handen, daar daarin is zijn kracht verborgen

Stil gebed



Gezongen Votum Gezang 291d

         Onze hulp in de Naam van de Heer, 
         die hemel en aarde gemaakt heeft.
         Hoor ons aan, eeuwige God,
         hoor naar ons bidden
         Gij die ons hart aanziet,     
         Gij die onze diepten peilt,
         Blijf ons niet verborgen!
         Wij herkenden U niet, wij  zochten wij onszelf
         Gij, Heer vergeef ons
         Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. 
         Geef ons Uw genade!
         Breng ons in het reine met U en met elkaar.
         Zegen ons met vrde en laat lichten uw aangezicht.
         Amen. 

Groet

Gezang 207: BK: koraal, 1, 2, 3 (BK), 4

1.      De trouw en goedheid van de Heer
         verschijnt ons elke morgen weer
         en blinkt en blijft als dauw zo fris,
         zolang het dag op aarde is.

         2. O Christus, schone morgenster,
         wees met uw gunst ons hart niet ver;
         steek al uw lichten in ons aan,  
         dan kan uw heil ons niet ontgaan.

3.      Drijf uit, o licht, wat duister is,
         behoed ons hart voor ergernis,
         voor blindheid en voor schande en schuld;
         houd niet uw glans voor ons verhuld,

         4. opdat wij wandlen als bij dag
         en, kome wat er komen mag,
         staan vast in het geloof, o Heer,
         van U verlaten nimmermeer.



Verootmoediging

Soliste: Litany to the Holy Spirit – Peter Hurford

         In the hour of my distress, When I lie within my bed, 
         When temptations me oppress, Sick in heart and sick in head, 
         And when I my sins confess, And with doubts discomforted, 
         Sweet Spirit, comfort me! Sweet Spirit, comfort me! 

         When the house doth sigh and weep, 
         And the world is drown’d in sleep, 
         Yet mine eyes the watch do keep, 
         Sweet Spirit, comfort me! 

Vrijspraak 

Gezang 910: 1, 2, 3, 4

1.      Soms groet een licht van vreugde   2.   Goddank, wij overdenken
         de christen als hij zingt: ’t geheim van onze Heer,
         de Heer is ’t die met vleugels het heil dat Hij wil schenken,
         van liefde hem omringt. dat nieuw is altijd weer.
         Loopt alles ons ook tegen, Bevrijd van onze zorgen
         Hij zal ons ’t goede doen, begroeten wij de dag
         Hij geeft na donkre regen en vrezen niet de morgen,
         een mild en klaar seizoen. wat hij ook brengen mag.

3.      Hij die met heerlijkheden 4.  Al zal geen wijnstok dragen,
         de leliën bekleedt, geen vijgeboom zijn vrucht,
         zal ook zijn kindren kleden, al ligt het veld te klagen
         Hij kent ons lief en leed. onder een lege lucht,
         Geen schepsel wordt vergeten, God doet zijn hand toch open,
         Hij houdt het al in stand, zijn lof krijgt stem in mij.
         die vogels geeft te eten, Daar ik op Hem mag hopen,
         Hij voedt ons uit zijn hand. ben ik alleen maar blij.

BK: mein Schwacher Geist (Bach Chorale No 9 BWV 248)

         Ermuntre dich, mein schwacher Geist, 
         Und trage groß Verlangen, 
         Ein kleines Kind, das Vater heißt, 
         Mit Freuden zu empfangen!



         Dieß ist die Nacht, darin es kam
         Und menschlich Wesen an sich nahm, 
         Dadurch die Welt mit Treuen
         Als seine Braut zu freien.

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Matth. 6: 25-34
25Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten
of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven
niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 2Kijk naar de
vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad-
schuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard
dan zij? 27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan
zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk
eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven
niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van
hen. 30Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de
oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij
jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen
we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?”
– 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader
weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk
van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven
worden. 34Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van
morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Gezang 905: BK koraal 1, 2s, 3 (BK), 4
1.      Wie zich door God alleen laat leiden,
         enkel van Hem zijn heil verwacht
         weet Hem nabij, ook in de tijden
         die dreigend zwart zijn als de nacht.
         Want wie op God alleen vertrouwt,
         heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

         2. Wat is de winst als ik vol zorgen
         mijn lot met ach en wee beklaag?
         Vind ik er baat bij elke morgen
         de dag te zien als nieuwe plaag?
         Want ons verdriet en onze nood
         worden door klagen maar vergroot.



3.      Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
         en leef uw leven opgewekt.
         Laat Gods genade u genoeg zijn,
         Die voor u uit zijn sporen trekt.
         Hij is het zelf die ons voorziet;
         Wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

         4. Zing maar en bid en ga Gods wegen,
         doe wat uw hand vindt om te doen.
         Weet dat de hemel zelf u zegent,
         u brengt naar weiden fris en groen.
         Wie zich op God alleen verlaat,
         weet dat Hij altijd met ons gaat.

Verkondiging 

Muzikaal intermezzo: Sing, bet und geh auf Gottes Wegen - F. Mendelssohn. 

         Sing, bet und auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu
         und traudes Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu.
         Denn welcher seine Zuversicht auf Goot setzt, den Verläbt er nicht.

Gezang 343: 1, 2, 3, 4

1.      Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt,
         die aarde, zon en sterren met jubel schept, 
         die hoort de klacht van de kleinen, hen ziet en redt.

2.     Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon,
    die mensen hielp en meeleed en werd gedood.
    Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont.

3.      Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest
         ons zuivert en doet opstaan en muren breekt, 
         tot alle volken één zijn in Christus’ geest. 

4.     Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt, 
         die is en was en zijn zal en met ons blijft 
         en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt. 



Voor- en dankgebed

Slotgezang 970

1.     Vlammen zijn er vele,één is het licht,
         licht van Jezus Christus,
         vlammen zijn er vele, één is het licht,
         wij zijn één in Christus.

2.     Ranken zijn er vele, één is de stam,
         wijnstok van het leven,
         ranken zijn er vele,één is de stam,
         wij zijn één in Christus.

3.      Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
         Geest van Jezus Christus,
         gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
         wij zijn één in Christus.

4.      Velen mogen dienen. als onze Heer,
         Hij wast onze voeten,
         velen mogen dienen als onze Heer,
         wij zijn één in Christus.

5.     Leden zijn er vele,één is zijn kerk,
         wij zijn Christus’ lichaam,
         leden zijn er vele,één is zijn kerk,
         wij zijn één in Christus.

Zegen/ Amen

BrassKapelle

Collecte bij de uitgang

Vanmiddag om 15.00 uur is er een tweede, vrije  middagstartdienst. De muzikale
begeleiding wordt dan verzorgd door het gemeente combo. De liederen zijn meer
in de stijl van Opwekking, praise etc.


