Liturgie zondagmiddag
Ds. H. de Bruijne
Aanvang 17.00 uur
Themadienst: God roept de mens ter verantwoording
Voorzang: Opwekking 797
1. U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Refrein

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde.
Refrein
Stil gebed
Votum en groet
Samenzang: Opwekking 786
1. Schepper God, U die alles adem geeft,
laat mij zien wat waarde heeft voor U.
Het mooiste lied, of wel duizend, voor mijn Heer?
U verdient toch zoveel meer? Veel meer!
Hier ben ik. Hier ben ik.
Schepper God, U die alles leven geeft,
laat mij zien wat waarde heeft voor U.
God van recht, geef mij een bewogen hart;
breek het met wat uw hart breekt, o God.
Hier ben ik. Hier ben ik.

2. Ik leef voor U, met hart en handen,
om wie alleen is te omarmen.
Neem het aan als liefdeslied voor U.

Refrein:
Ik leef voor U, met hart en handen,
om wie alleen is te omarmen.
Neem het aan als liefdeslied voor U.
Laat mijn stem uw woorden spreken,
om uw liefde uit te delen.
Neem dat aan als liefdeslied voor U.
Hier ben ik. Hier ben ik. (3x)
(Refrein)

Gebed

Schriftlezing : Micha 6 : 1 – 8 NBV
1Hoor toch wat de HEER zegt!
Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen,
laat de heuvels getuige zijn.
2Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER,
hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde.
De HEER heeft een geschil met zijn volk,
hij klaagt Israël aan:
3‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan?
Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij!
4Ik heb je weggeleid,
bevrijd uit de slavernij in Egypte.
Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam
om jullie voor te gaan.
5Ben je dan vergeten, mijn volk,
wat Balak besloot, de koning van Moab,
wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde?
Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal?
Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’
6‘Wat kan ik de HEER aanbieden,
waarmee hulde brengen aan de verheven God?
Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers,
zou hij eenjarige stieren aanvaarden?
7Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen,
met olie, stromend in tienduizend beken?
Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan,
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’
8Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.
Samenzang: Opwekking 802
Refrein: 2x
Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.
Ik ben van U. Ik ben aanvaard
U bent sterk. U behoudt.
U vergeeft. U bent trouw.
U bent licht. Schijn in mij.
U die leeft, leef in mij.
Refrein 2x
Preek

Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.
Ik vind herstel, een nieuw begin.
Refrein
U bent meer dan genoeg.
U bent hier. U bent goed.
U bent hoop. U die redt,
U bent al wat ik heb.
Refrein 2x

God roept de mens ter verantwoording

Samenzang : Opwekking 672
1. Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid
Van Uw liefde wil ik zingen,
buigen voor Uw Majesteit
Eeuwen komen eeuwen gaan,
voor altijd blijft Uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal:
"Die was en is en komen zal."
3. In het lijden van dit leven,
in een dal van duisternis
Wilt U mij Uw liefde geven
en de vrede die ik mis.
Leid mij aan Uw sterke hand
veilig naar de overkant.
Ik hoef geen gevaar te vrezen,
als Uw huis mijn schuilplaats is

2. U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik
De natuur spreekt zonder woorden,
vol verwondering luister ik
U schiep leven door Uw Woord,
bracht het licht en duister voort
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt,
weerspiegelt zij Uw heerlijkheid
Eeuwen komen, eeuwen gaan
Voor altijd blijft Uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal
‘Die is en was en komen zal’
Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid
Van Uw liefde wil ik zingen,
buigen voor Uw Majesteit

)
) 2x
)
)

Gebeden
Info: Jongeren over Micha-project
Collecte

1. Kerk
2. Rente en aflossing

De stem van de zondagsschool
Samenzang: Psalm 33 : 2 NB
2. Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.
Geloofsbelijdenis
Samenzang: Psalm 33 : 8 NB
8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.
Zegen

Tijdens de collecte: God of Justice

