Liturgie eredienst 8 september 2019
Voorganger: Ds. G.W. van der Werf uit Bovensmilde
Organist:
M. Luten
Welkom en mededelingen
Lied 86:1,2

2
Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
Heer, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.
Votum en groet
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Lied 86:3
3
Allen die als goden blonken
zijn bij U in ’t niet gezonken.
Niets kan bij uw werk bestaan.
Heel de wereld roept U aan.
Alle volken komen samen,
die Gij schept en roept bij name,
buigen voor uw zetel neer,
brengen uwen naam de eer.
Gedachtenismoment
Gedachtenislied lied: 961

Gebed om ontferming
Lied 301d:1,2,3
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Lied 906:1,2,7

2
God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, / U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.

7
Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,
afgezonderd in uw vrede.
Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid
schouwen mag in geest en waarheid.
Heer laat mij / even vrij
als een adelaar stijgen,
zo word ik U eigen.

Zondagsgebed
Moment voor de kinderen
Kinderen gaan naar de nevendienst
Verhalen, die schijnen als licht op je weg,
zij willen vertellen wat God tot je zegt.
Ga nu maar op weg, Gods licht gaat je voor.
De oude verhalen vertellen wij door.
1e Schriftlezing Deuteronomium 30:15-20
15Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en
dood. 16Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER,
uw God, zoals ik ze u vandaag heb
gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en
regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw
God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 17Maar als u hem de rug toekeert en weigert
te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren,
18dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan,
in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn. 19Ik roep vandaag hemel en aarde
als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het
leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20door de HEER, uw God, lief te
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hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het
land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’
Lied 316:1,4

4
Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.
2e Schriftlezing: Lucas 14:25-35
25Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: 26‘Wie mij volgt,
maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met
zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. 27Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt,
kan niet mijn leerling zijn. 31En welke koning die eropuit trekt om met een andere koning oorlog te
voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen
iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? 32Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst,
wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor
vrede te vragen. 33Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn
leerling niet zijn. 34Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het
dan zijn kracht teruggeven? 35Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus
wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’
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Lied 941

2
Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al ’t oude en vertrouwde?
O blinde schrik, – / mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?

3
Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt / bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?

4
Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land / naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.
Preek
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Lied 800:1,2,3

2
Een diepe nacht zou mij omvangen
waarna geen blijde morgen daagt.
Ik werd verteerd door wild verlangen,
door ’s levens maalstroom weggevaagd.
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis.
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is?

3
Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid
waar twee of drie vergaderd zijn.

Dankgebed en voorbeden
Collecte
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Lied 903:1,6

6
Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.
Heenzending en Zegen
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