Liturgie
7 augustus 2022

Muziek voor de dienst door organist
Welkom: Mededelingen ouderling
Stilte: we luisteren en worden stil voor God. stilte lied NLB 887,
Opleiden van de voorganger door de ouderling van dienst
Openingslied: LbvK 1973 lied 487: 1,2 en 3. (De Heer heeft mij gezien en onverwacht…)
Bemoediging en groet
V; Onze hulp is in de naam van de heer……….
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft etc.
Drempelgebed:
Voorganger leest eerst de tekst van het lied van de maand als drempelgebed
NBV1951 psalm 51:12-14
‘Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest’

we luisteren eerst samen naar het lied
https://youtu.be/BFe4r3qe1x0

We zingen samen dit nieuwe Lied van de maand. ( Rob Itter orgel begeleiding)
NLB 51b ‘Create in me a clean heart’

Kyriegebed
Glorialied: NLB 146c ; 1,2 en 3. ( alles wat adem heeft love de Here)(gemeentezang)

Gebed bij de opening van het Woord
Eerste lezingen: OT Psalm 1.

En uit het NT Mattheus 7: vers 17 -21
(Beide door de ouderling)
Lied: Psalm 1, tekst uit de Nieuwe Psalmberijming
1. Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt,
wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt,
wie weigert om met spotters op te trekken.
Gelukkig wie met blijdschap blijft ontdekken
hoe rijk de wet is die de HEER hem geeft,
wie dag en nacht uit deze woorden leeft.
2. Hij is zoals een boom die is geplant
in goede grond, dicht bij de waterkant.
Wanneer het tijd is zal hij vruchten dragen.
Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen.
Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet.
Wat hij ook onderneemt, het lukt hem goed.

Tweede lezing: (door de diaken) Mattheus 25 vanaf vers 14-30
Lied: NLB 314: 1,2 en 3 ( Here Jezus, om uw woord) (gemeentezang)

Overweging

Na deze overweging luisteren we naar onderstaand luisterlied. Gemeente zang vervalt hier

Luisterlied

https://youtu.be/aCCMou50DtE

( Leven als de bomen) Nan van Groeningen en Rob van Dijk (via de beamer) 2.40

Collecte: aankondigingen door diaken: bloemengroet en
collectebestemmingen
collecte (met orgelmuziek)
Gebeden:

- dankgebed
- voorbeden
- stil gebed
- Onze Vader

Slotlied: NLB 705: vers 1,2, 3 en 4 ( Ere zij aan God, de Vader) (gemeentezang)
Staande
Zending
We zingen elkaar de Zegen van God toe
NLB 415, 1, 2 en 3 (Zegen ons Algoede)

