
Liturgie 12 juli 2020 VnT (= 5e zondag na Trinitatis)

Zang: Hannie Hertgers, Klaske Pennink, Anita de Vries, Anja van de Velde,
       Ad Kooman

Voorzang: gez. 837: 1, 4
1.    Iedereen zoekt U, jong of oud,
       speurend langs allerlei wegen:
       kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
       Meester, waar kom ik U tegen?
       Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
       moe van onszelf en zonder kracht,
       dorstend naar liefde en zegen.

4.    Koning, uw rijk is zo nabij –
       open mijn ogen en oren!
       Onrustig is mijn hart in mij,
       totdat het nieuw wordt geboren.
       Daarom zoekt U elk mensenkind.
       Zoek, Herder, mij, opdat ik vind
       en steeds meer bij U zal horen

Mededelingen

Aanvangspsalm 113: 1, 2, 3

1.     Prijst, halleluja, prijst den Heer,
       gij ’s Heren knechten, immermeer
       moet ’s Heren naam gezegend wezen.
       Van waar de zon in ’t Oosten straalt,
       tot waar z’in ’t Westen nederdaalt,
       zij ’s Heren grote naam geprezen.

2.     Ver boven aller volken trots
       blinkt hemelhoog de glorie Gods.
       Wie is als Hij, de Heer der heren?
       Hij onze God, die troont zo hoog,
       slaat op het diepste diep zijn oog.
       Hemel en aarde moet Hem eren.



3.     Wie onderligt in stof en slijk,
       maakt God aan edelen gelijk.
       Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen.
       Hij zegent die onvruchtbaar scheen,
       met bloei van kindren om haar heen.
       Prijst Hem, de Heer, met lofgezangen.

Stil gebed Votum/groet

Gezang 211: 1, 2
1.     De gouden zonne / heeft overwonnen
       en toont haar zege / nu allerwege,
       zendt haar verkwikkend en liefelijk licht.
       Met moede leden / zo lag ik terneder,
       maar nu herrijs ik, / nu zegen en prijs ik,
       hemel, uw schoonheid met stralend gezicht.

2.     Laat ons de Here / danken en eren;
       wat wij ontvingen / aan zegeningen,
       ’t worde Hem alles ten offer gewijd.
       Maar beter gave / dan huis en dan have
       is Hem te minnen / met harten en zinnen,
       daar is geen offer, dat meer Hem verblijdt.

Verootmoediging Vrijspraak

Gesprek met de kinderen

Gezang 870: 1, 2, 3
1.     Heilige God, geprezen zij         2.    Godlof, aan ons is toegezegd 
       uw komst door alles heen, dat Gij herleven doet 
       uw Woord van alle eeuwigheid, wie zijn gesneuveld in ’t gevecht 
       dat tussen ons verscheen. van ’t kwade tegen ’t goed.

       3. Een ander trad in onze plaats, 
       een mens tot ons behoud, 
       geprezen zij de liefde Gods 
       die ons zijn raad ontvouwt. 

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift



Lezing: Lucas 5: 1-11
51 Toen Hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het
volk zich om Hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, 2zag
Hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit
gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 3Hij stapte in een van de
boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te
varen; Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. 4Toen
Hij was opgehouden met spreken, zei Hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep
water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ 5Simon antwoordde:
‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen.
Maar als U het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 6En toen ze dat gedaan
hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden
te scheuren. 7Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die
hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden
ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 8Toen Simon Pe-
trus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van
mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ 9Hij was verbijsterd, net als allen
die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen had-
den; 10zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,
die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang,
voortaan zul je mensen vangen.’ 11En nadat ze de boten aan land hadden
gebracht, lieten ze alles achter en volgden Hem.

Gezang 532: 1, 2, 4, 6

1.     De visser ging uit vissen, 2. De visser is gevangen,
       hij deed wat Jezus zei. hij hapte naar het woord,
       De visser ging uit vissen de visser is gevangen,
       en netten vol ving hij, de Heer heeft hem aan boord,
       en netten vol ving hij de Heer heeft hem aan boord.

4.     Hij kan hem goed gebruiken, 6. Zijn naam is Simon Petrus
       de grote visserman, Hij zet zijn schip aan kant
       Hij kan hem goed gebruiken, Zijn naam is Simon Petrus
       de vis die vissen kan, een visser op het  land
       de vis die vissen kan. Een visser op het land

Verkondiging    aansluitend        Muzikaal intermezzo



Niceanum gez. gesproken (gez. 340a)

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 le-
venden 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 ver-
heerlijkt 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 425: 1

1.     Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
       van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
       in Christus verbonden, tezamen gezonden
       op weg in een wereld die wacht op uw woord.
       Om daar, in genade, uw woorden als zaden
       te zaaien tot diep in het donkerste dal,
       door liefde gedreven, om wie met ons leven
       uw zegen te brengen die vruchtdragen zal.

Zegen/ Amen

Collecte bij de uitgang


