Liturgie 1-10-2017,
Avondmaal
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Votum en groet
Zingen Hemelhoog 586 Groot is de Heer
Groot is de Heer, Hij is heilig en goed.
Door zijn kracht
staan wij vast in zijn liefde.
Groot is de Heer,
Hij's waarachtig en trouw.
Door genade bewijst Hij zijn liefde.
Groot is de Heer en waard onze lofprijs.
Groot is de Heer en waard onze eer.
Groot is de Heer, verhef dan je stem,
verhef dan je stem.
Groot is de Heer. (2x)
Zingen Hemelhoog 615 Prijs Adonai
Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.
Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard'
alle heiligen; aanbid Hem.
Gebed
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Uitnodiging avondmaal
Zingen Hemelhoog 73 De Woestijn zal bloeien als een roos
De woestijn zal bloeien als een roos
en de steppe zal jubelen en juichen,
want het levend water van Gods Geest
maakt dorstig land tot waterbronnen. (2x)
Sta op, Sion en juich,
want de Here heeft u verlost;
want de lamme zal springen als een hert
en de stomme zal jubelen en juichen. (2x)
Lai, lai, lai....
Zingen Psalm 98:1,2
1.

Zingt een nieuw lied voor God den Heere,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2.

Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
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Inleiding preek
Schriftlezing Psalm 98
1Een psalm.
Zing voor de HEER een nieuw lied:
wonderen heeft hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.
2De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.
3Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.
De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.
4Juich de HEER toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.
5Zing voor de HEER bij de lier, laat bij de lier uw lied weerklinken.
6Blaas op de ramshoorn en de trompetten,
juich als de HEER, uw koning, verschijnt.
7Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,
laat juichen de wereld met haar bewoners.
8Laten de rivieren in de handen klappen
en samen met de bergen jubelen
9voor de HEER, want hij is in aantocht als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen naar recht en wet.
Preek
Delen door Kees van Dalen
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Zingen 'Vul dit huis met uw glorie'
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid.
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer
Gebed
Collecte
Viering Avondmaal
Zingen Hemelhoog 366 wie op de Heer vertrouwen
Wie op de Heer vertrouwen,
zijn als de berg Sion die niet wankelt,
maar voor altoos blijft.
Rondom Jeruzalem zijn bergen;
zo is de Heer rondom zijn volk
van nu aan tot in eeuwigheid,
halleluja, halleluja.
Gebed
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Zingen Gezang 434: 1, 2, 5
1

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
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Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
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Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Zegen
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