Liturgie zondagmorgen 15 juli 2018
Ds. J. van Mulligen ( Lelystad )

Aanvang 9.30 uur

Mededelingen kerkenraad
Samenzang: Gezang 444 : 1, 2 en 3
1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
3. Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.
Stil gebed
Votum en groet
Samenzang: Psalm 139 : 1 DNP

1. U kent mij, HEER, en U ontwart
al de geheimen van mijn hart.
U ziet mij thuis en onderweg,
terwijl U opvangt wat ik zeg.
Ja, zelfs onuitgesproken zinnen
neemt U al waar bij mij vanbinnen.
Gods wet gelezen
Samenzang: Opwekking 244
Welzalig de man die niet wandelt,
in de raad der goddelozen
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters
Maar aan des Heren wet,
zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst,
bij dag en bij nacht
Want hij is, als een boom
geplant aan waterstromen
die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt
Alles gelukt
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Presentatie zondagsschool

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

Samenzang: Ben je groot of ben je klein
We leven in Christus

Efeziërs 2: 1-10
Ben je groot of ben je klein
of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun
of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!

Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt.
Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent;
het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou.
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!

Kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool gaan naar de zondagsschool
Groepen 3 t/m 8 en klas 1 & 2 mogen voor in de kerk de preek van de week komen halen
Schriftlezing: 2 Petrus 3 : 1 – 13 NBV
1Geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met beide wil ik u tot
een helder inzicht brengen, 2en wel door u te herinneren aan de woorden die de heilige
profeten destijds hebben gesproken en aan het gebod van onze Heer en redder dat uw
apostelen u hebben doorgegeven. 3Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd
spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend 4vragen: ‘Waar blijft hij
nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog
steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’ 5Ze gaan er dan willens en
wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door
Gods woord gevormd was uit water en door middel van water, 6en dat de toenmalige
wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. 7Maar de tegenwoordige hemel
en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop
de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur.
8Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één
dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9De Heer is niet traag met het nakomen
van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat
iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
10De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid
gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles
wat daarop gedaan is komt aan het licht. 11Als dit allemaal op die manier te gronde gaat,
hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, 12u die uitziet naar de dag van God en het
aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de
elementen vatten vlam en smelten weg. 13Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien
uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Samenzang: Psalm 98 : 1 en 4 OB
1. Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, Die wondren deed.
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden.
Voor 't heidendom ten toon gespreid.
Prediking

4. Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupplen voor des HEEREN oog.
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.

Hemel op aarde

Samenzang: Gezang 114 : 1 en 2
1. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen,
een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
van ouds moet zijn geweest.

2. Jeruzalem is als een bruid getreden
voor God in wit en goud
en in haar held're ogen staat een vrede
door niemand ooit aanschouwd.
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen,
de koninklijke tijd,
de koning zal de koningin beminnen
die Hem is toegewijd.

Dankzegging en voorbede
Collecte

1. Kerk
2. Diaconie

Slotzang:
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
2. Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.
Refrein
4. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.
Refrein
Zegen

Refrein
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
3. Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zand-woestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.
Refrein

