Liturgie morgendienst (viering heilig avondmaal)
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Zingende Gezegend 217: 1, 2 en 4
God zij geloofd! Hier zijn wij in zijn
Hier is de Schrift geopend neergelegd,
naam,
hier is het boek dat vol is van Gods
dit is zijn huis, Hem willen wij
daden,
aanbidden.
hier klinkt zijn stem, zijn oordeel, zijn
De hemel stelt een tafel in ons midden,
genade,
de Vader wenkt, Hij roept ons hier
hier zingt een lied de lof Hem
tezaam.
toegezegd.
Hier zal voldoende brood voorhanden zijn,
hier wordt de wijn in stromen ons geschonken.
Vier hier de bruiloft, word van vreugde dronken!
De gastheer schenkt de allerbeste wijn.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 334
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen.
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus licht van de wereld vernieuw ons.
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek Heer Uw woord, dat het licht overwint.
Heer 'k wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik
horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein
•

Gebed om de Heilige Geest

Staan wij oog in oog met U Heer
Daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons
leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein

• Schriftlezing: Handelingen 5: 25-33
Gamaliëls raad
24 Toen de hogepriester, de bevelhebber van de tempel wacht en de overpriesters
deze woorden hoorden, vroegen zij zich met betrekking tot hen vertwijfeld af wat dit
moest worden.
25 En er kwam iemand die hun berichtte: Zie, de mannen die u in de gevangenis gezet
hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk.
26 Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en bracht hen zonder geweld
mee, want zij waren bevreesd voor het volk dat ze anders gestenigd zouden worden.
27 En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de Raad. En de hogepriester
vroeg hun:
28 Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze Naam niet zou onderwijzen?
En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze Mens
over ons brengen.
29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer
gehoorzaam zijn dan aan mensen.
30 De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, Die u omgebracht hebt door Hem
aan een kruishout te hangen.
31 Deze Jezus heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker,
om Israël bekering te geven en vergeving van zonden.
32 En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven
heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn.
33 Toen zij dit hoorden, barstten zij van woede en maakten zij plannen om hen te
doden.
• Zingen: Opwekking 315
Heer, uw bloed dat reinigt mij,
doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
in het offer dat U bracht.
En U wast mij witter dan de sneeuw,
dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.
Preektekst: Handelingen 5: 28c ‘en u wilt het bloed van deze Mens over ons brengen’
• Verkondiging: ‘De beste beschuldiging’
• Zingen: Gez. 192: 1, 3 en 5
1 O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

3 O angst en liefde, ondereen
vermengd als water en als bloed,
zij wijzen naar het wonder heen
van Hem die op de aarde boet.
• Lezing van het formulier
• Zingen: Gez. 358: 1, 2 en 5
1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid
weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak
wacht,
maar troost mij met uw woord: het is
volbracht.

5 En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voor goed
van heel de dode wereld vrij.

2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw
dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U
ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

5 Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.
• Gebed voor het avondmaal
• Viering van het avondmaal
• Bij de tafel lezen we
• Dienst van offerande
• Zingen: Gez. 358: 6
6 U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.
• Lofprijzing en dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Johannes de Heer 446 (staande)
Prijst de Heer met blijde galmen,
Zalig hij, die in dit leven,
Gij mijn ziel, hebt rijke stof;
Jakobs God ter hulpe heeft;
'k zal, zo lang ik leef, mijn psalmen,
hij die door de nood gedreven,
vrolijk wijden aan Zijn lof;
zich tot Hem om troost begeeft;
'k zal , zo lang ik 't licht geniet,
die zijn hoop in't hachlijkst lot
Hem verhogen in mijn lied!
vestigt op de Heer, zijn God;

't Is de HEER, wiens alvermogen
't groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig uit de hoge
ziet, wie op zijn bijstand wacht,
en aan elk, die Hem verbeidt,
trouwe houdt in eeuwigheid.

't Is de Heer, Wiens mededogen,
blinden schenkt het lieflijk licht
wie in 't stof lag neergebogen,
wordt door Hem weer opgericht.
God, Die lust in waarheid heeft,
mint hem, die rechtvaardig leeft;

5.'t Is de Heer van alle Heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer;
Prijs Zijn grootheid, loof de Heer!
•

Zegen

Liturgie middagdienst
• Welkom & mededeling
• Aanvangslied (staande): Ps 145: 6 NB
Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij,
zijn redding is elk die Hem roet nabij.
Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed,
maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed.
Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere,
mijn mond zal vol zijn van de lof des Heren.
Laat al wat leeft Gods heil'ge naam belijden,
Hem zegenen tot aan het eind der tijden.
• Stil gebed, votum en groet (staande)
• Zingen: Ps 144: 1, 5 en 6 NB
Gezegend zij de Heer, die t' allen tijde
mijn toevlucht is, mijn hand leert hoe te
strijden,
die voor 't gevecht mijn vingers vaardig
maakt!
Hij is mijn burcht, die van de bergen
waakt.
Gezegend Hij, de redder van mijn leven,
schild dat mij dekt, mijn vesting
hoogverheven.
Gezegend zij de Heer, die mij behoedt
en die de volken brengt onder mijn
voet.

Maak onze zonen, Heer, als jonge loten,
als bomen in hun jeugd hoog
opgeschoten,
laat onze dochters ranke zuilen zijn
van een paleis dat blinkt in zonneschijn.
Geef dat op onze pleinen niemand
klage,
behoed de kudden, doe de rund'ren
dragen,
verduizendvoudig 't vee, in veld en wei,
vul onze schuur- maak ons van zorgen
vrij.

Gelukkig is het volk dat t' allen tijde
staat maken mag, o Heer, op uw geleide.
Gelukkig 't volk, waaraan Gij welvaart geeft,
het volk dat U, o God, tot Koning heeft!
•

Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn heilige
Geest
• Schriftlezing: (HSV) Mc 9, 14-29
De maanzieke jongen
14 En toen Hij bij de discipelen gekomen was, zag Hij een grote menigte om hen heen
en enige schriftgeleerden, die met hen aan het redetwisten waren.
15 En meteen toen heel de menigte Hem zag, waren zij ontdaan, en zij snelden naar
Hem toe en begroetten Hem.

16 En Hij vroeg aan de schriftgeleerden: Waarom redetwist u met hen?
17 En iemand uit de menigte antwoordde: Meester, ik heb mijn zoon, die een geest
heeft die maakt dat hij niet kan spreken, bij U gebracht.
18 En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond, en het schuim staat
hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft; en ik heb tegen Uw
discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet.
19 En Hij antwoordde hem en zei: O ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn?
Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem bij Mij.
20 En zij brachten hem bij Hem; en toen hij Hem zag, deed de geest hem meteen
stuiptrekken; en hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond.
21 En Hij vroeg aan zijn vader: Hoelang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei: Van
jongs af aan.
22 En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te
brengen; maar als U iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en
help ons.
23 En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.
24 En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn
ongeloof te hulp.
25 En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en
zei tegen hem: Geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, Ik beveel
u: ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug!
26 En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg; en de jongen werd
als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was.
27 En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op; en hij stond op.
28 En toen Hij in huis gegaan was, en zij alleen waren, vroegen Zijn discipelen Hem:
Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?
29 En Hij zei tegen hen: Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en
vasten.
• Zingen: HemelHoog 365 Welk een Vriend is onze Jezus
Welk een vriend is onze Jezus,
Leidt de weg soms door verzoeking,
die in onze plaats wil staan!
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
gaan wij dan met al ons strijden,
altijd vrij tot God mag gaan.
tot Hem die verlossing geeft.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dikwijls drukt ons zonde neer,
dan Hij, die ons lijden draagt?
juist omdat wij ’t al niet brengen
Jezus biedt ons aan genezing;
in ’t gebed tot onze Heer.
Hij alleen is ’t, die ons schraagt.

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.
• Verkondiging
• Thema: “Jezus’ roepstem aan vaders en..”
• Zingen: JdH 1001: 1, 2 en 3
Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen.
Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift.
Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden,
ook niet als satan ze straks als de tarwe zift.
Houdt Gij mijn kinderen vast, als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten,
Als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan.
Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen,
maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang.
Wil om Uws naams wil hen in Uw verbond bewaren.
en laat ze nooit van U vervreemden, nooit, hun leven lang!
• Gebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps 68: 2 OB
Maar 't vrome volk, in U verheugd,
zal huppelen van zielevreugd,
daar zij hun wens verkrijgen.
Hun blijdschap zal dan, onbepaald,
door 't licht, dat van Zijn aanzicht
straalt,
ten hoogsten toppunt stijgen.
•
•

Geloofsbelijdenis
Zingen Opw 249

Heft Gode blijde psalmen aan;
verhoogt, verhoogt voor Hem de baan;
laat al wat leeft Hem eren.
Bereidt den weg, in Hem verblijd,
Die door de vlakke velden rijdt;
Zijn Naam is HEER der heren.

Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wij U bent,
want uw Woord maakt uw wegen bekend.
Refrein:
Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U,
dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Refrein:
Refrein:
Samen op weg gaan,
dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde,
genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt
in de nacht.
•

Zegen

