
Liturgie 5 juli 2020 IVnT

Solist: Robert-Paul Frenken

Motto:        O Heer, wees met uw kerk
                  en laat ons niet vergaan,
                  maar zend uw kracht
                  diep in de nacht,
                  dan breekt de morgen aan. (gez. 591: 1)

Mededelingen

Aanvangspsalm 84: 1, 2, 3

1.      Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
         het huis waar Gij uw naam en eer
         hebt laten wonen bij de mensen.
         Hoe brand ik van verlangen om
         te komen in uw heiligdom.
         Wat zou mijn hart nog liever wensen
         dan dat het juichend U ontmoet
         die leven zijt en leven doet.

2.      Het heil dat uw altaar omgeeft
         beschermt en koestert al wat leeft.
         De mus, de zwaluw vindt een woning.
         Haar jongen zijn in veiligheid.
         Mij is een schuilplaats toebereid
         in het paleis van U, mijn Koning.
         Heil hen die toeven aan uw hof
         en steeds zich wijden aan uw lof.

3.      Welzalig die uit uw kracht leeft,
         die naar uw tempel zich begeeft,
         zijn hart wijst hem de rechte wegen.
         Zij trekken op van overal
         en, gaat het door het dorre dal,
         dan valt op hen een milde regen.
         Ja, in het hart van de woestijn
         ontspringt een heldere fontein.



Stil gebed

Votum/groet

Verootmoediging

Vrijspraak

Gesprek met de kinderen? 

Gezang 755: 1, 2

1.      Toch overwint eens de genade,
         en maakt een einde aan de nacht.
         Dan onderwerpt de Heer het kwade,
         dan is de strijd des doods volbracht.
         De wereld treedt in ’s Vaders licht,
         verheerlijkt voor zijn aangezicht.

2.      O welk een vreugde zal het wezen,
         als Hem elk volk is toegedaan;
         uit aard’ en hemel opgerezen
         vangt dan het nieuwe loflied aan.
         Als ieder voor de Heer zich buigt
         en aller stem Gods lof getuigt.

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Rom. 8: 18-23
Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat
tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19De schepping
ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.
20Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door
Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen,
21omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de
vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen
geschonken wordt. 22Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in 
barensweeën zucht en lijdt. 23En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot
de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van
de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons 
sterfelijk bestaan.



Gezang 657: 2, 4

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild!

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest. 
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

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 neer-
gedaald 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 Heere 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



Collecte

Voor- en dankgebed

Slotgezang 754: 1, 2, 3

1.      Liefde Gods die elk beminnen
         hemelhoog te boven gaat,
         kom in onze harten binnen
         met uw milde overdaad.
         Jezus, één en al ontferming,
         daal van uit den hoge neer
         met uw heerlijke bescherming
         in ons bevend hart, o Heer.

2.      God almachtig boven mate,
         die zo nederig verscheen,
         keer opeens terug en laat ons
         nooit meer, nooit meer hier alleen.
         Laat ons in de kerk U prijzen
         met uw heiligen omhoog
         tot in ’s hemels paradijzen
         wij U zien van oog tot oog.

3.      Wat Gij eenmaal zijt begonnen
         o voltooi het: maak ons rein,
         tot de wereld is gewonnen
         en in U hersteld zal zijn,
         tot wij eeuwig bij U wonen,
         schrijdende van licht tot licht,
         leggend onze gouden kronen
         zingend voor uw aangezicht.

Zegen/ Amen


