Eredienst

16 augustus 2020

23e Corona zondag
Voorganger:
Organist:
Koster:
KND:

Carmian Verrips
Sander Venema
Gerrie Tuitert-Burggraaf
Rinske Gerritjans

Orgelspel:
Es ist gewißlich an der Zeit (LB 748), Johann Sebastian Bach
Johann Ludwich Krebs
Bij de zondag:
In de lezingen van deze zondag horen we hoe Jezus vertelt dat hem
volgen van je vraagt dat je ‘er vol voor gaat’ maar ook over wat God ons
dan te bieden heeft.
Welkom en Mededelingen: door ouderling Bart Methorst
-

INTREDE

DE GEMEENTE GAAT STAAN

Lied 209 Heer Jezus, o Gij dageraad
Heer Jezus, o Gij dageraad,
wend naar ons toe uw licht gelaat.
Uw Geest die in de waarheid leidt
zij onze gids in deze tijd.
Geef dat ons hart mag zijn gericht
op U die ons verstand verlicht,
opdat uw naam ons steeds nabij,
uw lof op onze lippen zij,
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totdat met alle engelen saam
wij zingen: ''heilig is Gods naam!'',
en zien U in het zalig licht
van aangezicht tot aangezicht.

Begroeting
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen het werk van zijn handen
Gebed om ontferming

Glorialied 273: 1, 3 en 4 Loof God, die zegent al wat leeft
Loof God, die zegent al wat leeft,
der hemelen Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.
Loof God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.
Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.
DE GEMEENTE GAAT ZITTEN
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Het kind van de zondag Jurre ontsteekt de kaarsen
- DE SCHRIFTEN
Verhaal voor de kinderen
DE KINDEREN GAAN NAAR DE NEVENDIENST

Gebed bij de opening van de Schriften
Bijbellezing: Jesaja 51: 1-6
Luister naar mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die de HEER zoeken.
Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent, naar de diepe groeve waar je
gedolven bent. Kijk naar Abraham, jullie vader, naar Sara, die jullie heeft
gebaard; toen ik hem riep was hij alleen, maar ik heb hem gezegend en talrijk
gemaakt. De HEER troost Sion, hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar
woestenij aan Eden gelijk, haar wildernis wordt als de tuin van de HEER. Het zal
een oord zijn van vreugde en gejuich, waar muziek en lofzang klinken.
Mijn volk, luister aandachtig naar mij, mijn natie, leen mij je oor. De wet vindt
zijn oorsprong in mij, en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. In een
oogwenk breng ik de zege nabij, de hulp die ik bied is al onderweg; ik zal
krachtig rechtspreken over de volken. De eilanden hebben hun hoop op mij
gevestigd, ze zien uit naar mijn krachtig optreden. Kijk omhoog naar de hemel,
kijk naar de aarde beneden: al vervliegt de hemel als rook, al valt de aarde uiteen
als een oud gewaad en sterven haar bewoners als muggen, de redding die ik
breng, zal voor altijd blijven en mijn recht zal geen einde hebben.
Lied 967: 1, 3 en 4 Zonne der gerechtigheid
Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.
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Zie, Heer, de verdeeldheid aan,
die geen mens ooit helen kan.
Breng, o Herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
Erbarm U, Heer.
Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, - verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.
Bijbellezing: Mattheus 16: 21-27
Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te
maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou
moeten lijden door toedoen van de oudsten, de
hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood
zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou
worden opgewekt. Petrus nam hem ter zijde en begon
hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer!
Dat zal u zeker niet gebeuren!’ Maar Jezus keerde hem
de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter mij,
Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je
denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de
mensen willen.’ Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen:
‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven
wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal
het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het
leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? Wanneer
de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende
luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen
-

Overweging
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Lied 967: 5, 6 en 7
Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op ‘t eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm U, Heer.
Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkere tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.

Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm U, Heer.
-

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden

Responsie lied 367f

Stil gebed
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Allen:
Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen

Slotlied 841: 1, 3 en 4
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd - uit;
En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt,
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.
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Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen met gesproken amen
Orgelmuziek: Fuga in a moll – Maarten Vos
================================================================

Bij de uitgang vindt u 2 schalen voor de collectes:
één voor de diaconie en één voor de kerk

Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot de volgende keer!
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Diaconie collecte:
ZENDING (KIA)

Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft
bijzondere aandacht voor jongeren, armen en
slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt
jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft
hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij
begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks
leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld,
en krijgen ze training om hun talenten te
versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de
veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe
landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren.
Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde
‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Geefvoor
hoop, hulp en verzoening in Rwanda.
kerkinactie.nl/kerkrwanda
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