
Liturgie 19 juli 2020 VInT (= 6e zondag na Trinitatis)

Organist: Mark Christiaanse
De voorzangers zijn: Ineke Blok, Tamara den Hollander, Ab van Spijk
       Rudi van der Elst, Henk Polderman

Voorzang: Lied 993

1.     Samen op de aarde, 2. wat Hij heeft geschapen
       dat beloofde land, met zijn hand, zijn woord.
       God zal ons bewaren, Hij zal niet verlaten
       want Hij houdt in stand wat Hem toebehoort.

3.     ’t Westen en het oosten, 4. om zijn naam te prijzen
       voor- en nageslacht, gaf Hij zon en maan,
       om zijn naam te troosten wijzen en onwijzen
       zijn zij aangebracht; gunt Hij één bestaan.

5.     Israël, Egypte, 6. want Hij zal verzoenen
       stem en tegenstem, wat vijandig is,
       hoogtepunt en diepte – nieuwe namen noemen,
       alles zegent Hem, voor een oud gemis.

7.     Kerk en wereld samen,
       vasteland en zee,
       worden ja en amen,
       ja uit ja en nee.

Mededelingen

Aanvangspsalm 63: 1, 2, 3

1.     Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
       Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
       Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
       die leven zijt en leven laat.
       O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
       en dorsten naar U in een land,
       waarop de zon verzengend brandt, -
       schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.



2.     Eens zag ik in uw tempelhof
       U in uw glorie hoogverheven,
       wiens gunst mij meer is dan het leven,
       mijn lippen stamelden uw lof.
       Mijn leven lang wil ik U prijzen,
       uw naam aanbidden, want Gij voedt
       mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.
       O Heer, ik wil U dank bewijzen.

3.     Wanneer ik wakend in de nacht
       mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
       dan mag ik weer uw goedheid proeven;
       uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
       Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,
       zing ik mij van mijn zorgen vrij.
       Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
       door uw hand word ik vastgehouden.

Stil gebed Votum/groet

Gezang 213: 1, 3, 5
1.     Morgenglans der eeuwigheid,
       licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
       stel ons deze ochtendtijd
       uwe heerlijkheid voor ogen,
       en verdrijf door uwe macht / onze nacht!

3.     Laat uw heilge liefdegloed
       onze koude werken doden
       en versterk in ons de moed
       om, de eeuwge nacht ontvloden,
       voordat wij tenondergaan, / op te staan.

5.     Overstroom ons met uw licht,
       klare Zon van trouw en goedheid.
       Treed niet met ons in ’t gericht,
       maar verblijd ons met de zoetheid
       van des hemels zaligheid / voor altijd.

Verootmoediging Vrijspraak Gesprek met de kinderen



Gezang 218: 1, 3, 4
1.     Dank U voor deze nieuwe morgen, / dank U voor elke nieuwe dag.
       Dank U dat ik met al mijn zorgen / bij U komen mag.

3.     Dank U dat alle vogels zingen, / dank U voor elke boom in bloei.
       Dank U voor zoveel goede dingen, / dank U dat ik groei.

4.     Dank U voor steun in moeilijkheden, / altijd ziet U naar mensen om.
       Dank U voor vrienden en voor vreemden / die ik tegenkom.

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Mt. 5: 20-26
20Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de
schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de
hemel niet binnengaan. 21Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk
is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden
voor het gerecht.” 22En Ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder
of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.
Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het
Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen
te staan. 23Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar
herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, 24laat je gave dan bij het
altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer
brengen. 25Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander on-
derweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je
over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. 26Ik verzeker je:
dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.

Gezang 412: 4, 5
4.     U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
       des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid!
       De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
       Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
       Gij hebt aan ’t kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
       en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.

5.     Gij zit in heerlijkheid aan ’s Vaders rechterhand,
       tot Gij als Rechter eens de laatste vierschaar spant.
       Laat nimmer in de nood uw bijstand ons ontberen,
       Gij kocht ons met uw bloed, blijf, Heiland, ons regeren,



       wil door uw koningsmacht uw erfdeel trouw bewaren,
       en met uw heilig volk ons voor uw troon vergaren.

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 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
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 413: 1, 2, 3
1. Grote God, wij loven U, 2. Alles wat U prijzen kan,
Heer, o sterkste aller sterken! U, de Eeuwge, Ongeziene,
Heel de wereld buigt voor U looft uw liefd’ en zingt ervan.
en bewondert Uwe werken. Alle englen, die U dienen,
Die Gij waart te allen tijd, roepen U nooit lovensmoe:
blijft Gij ook in eeuwigheid. `Heilig, heilig, heilig’ toe!

3. Heer, ontferm U over ons, neem ons op in uw erbarmen.
open uwe Vaderarmen, Eeuwig blijft uw trouw bestaan -
stort uw zegen over ons, laat ons niet verloren gaan.

Zegen/ Amen

Collecte bij de uitgang


