Liturgie zondag 26 juli 2020, Drunen
Watze Flach
0. Muziek vooraf: Opwekking 717 instrumentaal: Stil, mijn ziel wees stil
tekst & melodie: | opname: Arjan Huizer

https://www.youtube.com/watch?v=N9v71adVnO8

INTREDE
Welkom door ouderling van dienst
Stil worden
1. Lied van intocht: LB 280: De vreugde voert ons…
https://www.youtube.com/watch?v=ddXReKIaBt0
1
4
De vreugde voert ons naar dit huis
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
waar ’t woord aan ons geschiedt.
de hemel open gaat,
God roept zijn naam over ons uit
waar Gij ons met uw eng'len troost,
en wekt in ons het lied.
waar Gij U vinden laat?
2
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

5
Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

3
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

6
Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.
7
Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Stil gebed, votum en groet

1

Gebed om vergeving, woord van genade, regel voor de komende week
2. Lied 119: 40 en 66
https://www.youtube.com/watch?v=42U4rHnhxng
40
Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.

66
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Eerste Schriftlezing: Mattheus 13: 44 – 52
3. Kinderlied: Opwekking kids 77: God kent jou vanaf het begin
tekst & melodie: Lee Ann Vermeulen

https://www.youtube.com/watch?v=RblSyDvlzO0
God kent jou
vanaf het begin:
helemaal van buiten
en van binnenin.
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen

die een ander niet ziet.
En weet je wat zo mooi is?
Bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou,
ja, Hij houdt van jou,
ja, Hij houdt van jou en mij.

Verkondiging
5. Lied 370: Vader die woont…
https://www.youtube.com/watch?v=WFQrnmjp16Q
1
Vader, die woont in hemels licht, –
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer!
Wij bidden om een ommekeer:
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk.

2
Uw wil geschiede, goede God,
laat ons niet over aan ons lot,
bewaar de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld.

2

3
Leid ons niet in verzoeking, Heer,
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk –
want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.

GEBEDEN & GAVEN
Gebeden, voorbeden, stil gebed

ZENDING & ZEGEN
6. Slotlied: My Peace, Franx Schubert Jigdaljahu
https://www.youtube.com/watch?v=iGPdY39y1mQ
Vertaling:
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet
ongerust en verlies de moed niet.
Wegzending en zegenbede
7. Lied achteraf: LB 425

Vervuld van Uw zegen

tekst: Rikkert Zuiderveld, naar Omer Westendorf | melodie: volksmelodie uit Wales

https://www.youtube.com/watch?v=TSri-mxLCUc
Vervuld van Uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar Uw stem wordt
gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op Uw woord.

3

Om daar in genade Uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

