Liturgie zondagmiddag 21 oktober 2018
Prof. Dr. G.C. den Hertog ( em CGK Apeldoorn)
Voorzang: Psalm 133 : 1, 2 en 3 OB
1. Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis, als broeders samen wonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.

Aanvang 17.00 uur

2. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,
Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen,
Zijn baard en klederzoom doortrekt;
Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit,
En op zijn bergen nedervloeit.

3. Waar liefde woont, gebiedt de HEER' den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.
Stil gebed
Votum en groet
Samenzang: Gezang 328 : 1, 2 en 3
1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2. Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
Gebed
Schriftlezing : Jacobus 1 : 19 – 27 & 3 : 13 – 18 HSV
Jacobus 1 : 19 – 27
19Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om
te spreken en traag tot toorn.20De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid
voor God teweeg.
21Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met
zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.
22En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.
23Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die
het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt,
24want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.
25Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die
zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk,
zalig zijn in wat hij doet. 26Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet
in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos.
27De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen
bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
Jacobus 3 : 13 – 18 NBV
13Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten
zien, in zachtmoedige wijsheid.14Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw
hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid.

15Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels.
16Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken.
17Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend,
voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
18En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.
Samenzang: Psalm 34 : 5 en 6 NB
5. Komt kind'ren, hoort mij aan.
Wie vindt een leven lang en goed?
Hij die Gods wil met vreugde doet
en in zijn dienst wil staan.
Weerhoud uw tong van kwaad
zodat gij niemand schade doet.
wijk van het kwade en doe goed,
sticht vrede metterdaad.

6. Wie houdt het rechte spoor,
Gods oog is hem een vriendlijk licht,
en wie zich smekend tot Hem richt,
vindt bij Hem open oor.
Maar Gods geducht gelaat
treft alle bozen met zijn vloek.
Hij delgt hun namen uit zijn boek,
hun heugenis vergaat.

Preek
Samenzang : Psalm 85 : 3 en 4 OB
3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft;
Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft,
Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vree,
Mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid tree.
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht,
Hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht;
Opdat er eer in onzen lande woon',
En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'.

4. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet,
De vrede met een kus van 't recht gegroet;
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog,
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog;
Dan zal de HEER' ons 't goede weer doen zien;
Dan zal ons 't land zijn volle garven bien.
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht,
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt.

Gebeden
Collecte

1. Kerk
2. TFC Erwin en Ruth Zijlstra

De stem van de zondagsschool
Samenzang: Gezang 280 : 1 en 2
1. Rechter in het licht verheven,
Koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleug'len ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

2. Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

Geloofsbelijdenis
Samenzang: Psalm 35 : 6 en 10 NB
6. Ik zal in tegenwoordigheid
van al het volk uw majesteit
mijn grote dankbaarheid bewijzen
en U voor aller ogen prijzen.
Laat over mij niet vrolijk zijn,
wier hart gevoed is met venijn,
wier oog in redeloze haat
mij uit de hoogte gadeslaat.
Zegen

10. Laat vrolijk zingen, maak verblijd
wie lust heeft in gerechtigheid.
Zij overal de Heer aanbeden,
want Hij geeft zijn dienaren vrede!
Dan zal ik tot uw lof en prijs
bezingen op een nieuwe wijs
uw recht dat ik op aarde zag,
uw heil, de ganse lieve dag!

