Liturgie 09-07-2017
Votum en groet
Zingen Hemelhoog 209 Zie hoe Jezus lijdt voor mij
Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.
Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.
Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.
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Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.
Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.
Zingen Hemelhoog 181 Hij kwam bij ons
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd'en kracht.
En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij : ‘Uw wil geschied'
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Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd'en kracht.
Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard'en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.
Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd'en kracht.
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd'en kracht.
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Zingen Hemelhoog 581 Geprezen zij de Here
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.
Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn warmte en zijn vuur.
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.
Want een verbroken hart veracht Hij niet.
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden,
de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn goedertierenheid
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.
Gebed
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Zingen Hemelhoog 356 Kom aan boord
Voor de zieken - voor de armen
voor de mensen met verdriet
voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: het lukt me niet.
Voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!
Kom aan boord ook voor jou
is er een plekje waar je hoort.
Laat de hoop niet langer varen,
kom aan boord.
Sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand.
Voor het meisje dat blijft denken
alles gaat bij mij steeds mis.
Voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is.
Voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!
Kom aan boord ook voor jou
is er een plekje waar je hoort.
Laat de hoop niet langer varen,
kom aan boord.
Sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand.
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Psalm 68:7
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Heere Heere doet alleen
ons aan de dood ontkomen.
Inleiding preek
Lezen Mattheus 9:1-8
91Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen
stad.2Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te
brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus
tegen de verlamde: ‘Wees gerust, uw zonden worden u
vergeven.’3Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Wat een
godslasterlijke taal!4Jezus doorzag hun gedachten en zei: ‘Waarom
hebt u zulke boosaardige gedachten?5Wat is gemakkelijker, te zeggen:
“Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op en loop”? 6Ik zal u laten
zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te
vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga
naar huis.’7En hij stond op en ging naar huis.8Bij het zien hiervan
werden de mensen van ontzag vervuld en ze loofden God, om de
macht die hij aan mensen heeft verleend.
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Preek
Zingen gezang 434: 1,2,3,4
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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 die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
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Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

Martin Dekker deelt iets over @home, het kringenwerk
Gebed
Collecte
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Zingen Hemelhoog 478 Gods volk wordt uitgeleid
Gods volk wordt uitgeleid,
zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en heuv'len
juichen rondom haar.
Alles zingt erbij,
zelfs de bomen zijn blij
en zij klappen voor hun God.
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem.
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem.
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem.
en wij gaan vrolijk voort.
Zegen
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