LITURGIE

Orde van dienst
op 31 oktober 2021 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: da. M. van Sandijk-van der Wal
Piano: Moniek Timmer
Lector Meta Mulder
m.m.v.: zangers

- Welkom en mededelingen
- Psalm 31: 1, 6 en 15
1. Op U vertrouw ik, Heer der heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.
6. Ik wil mij, Heer, in U verblijden,
die hulp bood in de dag
dat ik geen uitkomst zag,
die steeds mij uit de engte leidde;
dan mocht met lichte schreden
ik in de ruimte treden.
15. Hoe groot is ’t goed, dat Gij, o Here,
hebt weggelegd voor hem,
die acht slaat op uw stem.
Gij zijt voor wie zich tot U keren
een schuilplaats uit de hoge
voor aller mensen ogen.
- Stilte, Bemoediging en Groet
- Woord ter inleiding
- Lied 823: 1 en 4
1. Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
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4. Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.
- Gebed
- Lied 713: 1 en 2
1. Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.
2. Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.
- Gebed om Gods Geest
- Schriftlezing: II Korintiërs 12: 7b – 10 en 13: 3 en 4.
Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees
gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. 8Ik heb de Heer driemaal
gesmeekt mij van hem te bevrijden, 9maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn
genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel
liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar
wordt. 10Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid:
in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
3U

wilt toch een bewijs dat mijn woorden die van Christus zijn? Ik zeg u dat hij
tegenover u niet zwak is, maar dat hij u zijn kracht toont. 4Dat hij gekruisigd
werd past bij zijn zwakheid, maar nu leeft hij door Gods kracht. Wij apostelen
zijn net als Christus zwak, maar u zult merken dat wij net als hij leven door
Gods kracht.
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- Gezang 473: 1, 7 en 8
1. Neem mijn leven laat het Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienstbaarheid.
7. Neem o Trooster, mijn verdriet,
gij veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij uw kracht
steeds in zwakheid wordt volbracht.
8. Neem en weeg mijn staat en stand
in de weegschaal van uw hand.
Maak dat ik in deemoed leer
knecht te zijn, als Gij o Heer.
- Verkondiging
- Samenzang gemeente: Lied 905: 1 en 3
1. Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.
3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.
- Berichten van overlijden
- Gebeden:
- Overhandiging van kanselbijbel in de nieuwste vertaling.
door André de Jong aan de voorzitter van de Taakgroep Eredienst Atie de Boer
- Samenzang gemeente: Lied 422
1. Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.
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2. Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.
3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.
- Zegen

4

