Liturgie zondagmiddag 22 april 2018
Leesdienst br. A. van Engelenhoven
Voorzang Psalm 37 : 1, 6 en 8 NB
1. Wees niet afgunstig op de goddeloze,
benijd hem niet die u met onrecht kwelt.
Al bloeit hij nu, al groeit hij in het boze,
straks is hij gras dat wegdort op het veld.
Woon in het land met die het goede kozen
en die de Heer tot zijn getrouwen telt.

Aanvang 17.00 uur

6. Is niet het schamel deel van de oprechten
meer dan het goud, door bozen opgetast?
God breekt en maakt. Hij ondersteunt zijn knechten.
Hij kent hun tijd, hun heil staat bij Hem vast.
Als zorg hen kwelt, Hij zal hun zaak beslechten.
Als honger dreigt, zij gaan bij Hem te gast.

8. Wie Hem behaagt, behoedt Hij op zijn wegen.
Hij houdt hem vast, dat hij zijn voet niet stoot.
Zo oud ik werd, kwam ik geen vrome tegen
dien God verliet, geen kind dat zocht naar brood.
Wie mild leent is nooddruftigen ten zegen,
zijn nageslacht is God een gunstgenoot.
Stil gebed
Votum en groet
Samenzang: psalm 105 : 1, 4 en 15 NB
1. Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

4. De Heer heeft Izak uitverkoren,
aan Jakob zijn verbond bezworen,
aan Israël zijn trouw verpand;
Uw kind'ren breng Ik naar dit land,
naar Kanaän dat eeuwig is
uw toegemeten erfenis.

15. God gaf een wolk die hen geleidde,
een vuur in 't duister aan hun zijde.
Zo trokken zij in vrede voort,
en steeds heeft God hun wens verhoord.
Hij zond hun kwakkels in de nood,
en uit de hemel hemels brood.
Gebed
Schriftlezing : 1 Timoteüs 6 : 7 – 10 en Lukas 12 : 16 – 21 HSV
1 Timoteüs 6 : 7 – 10
7Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit
kunnen wegdragen.
8Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.
9Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en
schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
10Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen
afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.
Lukas 12 : 16 – 21
16En Hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht.
17En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn
vruchten op te slaan.
18En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al
mijn koren en al mijn goederen opslaan.
19En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem
rust, eet, drink en wees vrolijk.

20Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u
gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?
21Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.
Samenzang: Diep afhankelijk Melodie:Gez. 467 LB
1.Wij bidden, trouwe Vader, geef,
2.Ons werken werpt geen vruchten af,
al wat ons lichaam nodig heeft,
geen enkle gave die U gaf,
opdat in dank dan wordt erkend,
wanneer het komt van ons alleen
dat U de bron van ’t goede bent.
en U uw zegen niet verleent.
O Vader, uw gena is groot:
O Vader, uw gena is groot:
geef zo uw kindren daaglijks brood.
geef zo uw kindren daaglijks brood.
3.Geef dat ons hart op U slechts bouwt
en niet op schepselen vertrouwt.
Wij roepen U afhanklijk aan,
U bent de bron van ons bestaan.
O Vader, uw gena is groot:
geef zo uw kindren daaglijks brood.
Preek
Samenzang : O, allerhoogste Majesteit : 5
5.Geef heden ons ons daag’lijks brood;
wees onze hulp in onze nood.
Barmhartig Heer van al wat leeft,
Gij weet wat ieder nodig heeft.
Gij zijt de bron van alle goed,
van Wie de zegen komen moet.

LB Gez. 50

Gebeden
Collecte

1. Kerk
2. Zending

De stem van de zondagsschool
Samenzang; Ik geloof dat God mijn Vader Mel. Gez. 460 LB
1.Ik geloof dat God mijn Vader,
2.Ik geloof dat Jezus Heer is,
bron van al het goede is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
die van hemel en van aarde
aan wie alle dank en eer is:
schepper, herder, hoeder is:
zaad, tot ondergang bereidHij zal weiden, medelijden,
opgestaan en opgevaren
teder als een moeder is
keert Hij weer in heerlijkheid.
3.Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paaslicht dat ons graf ontsluit,eeuwig samen zing ik: Amen,
roep ik, God, uw glorie uit!
Zegen

