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Liturgie voor zondag 28 juni 2020, Protestantse Gemeente Heinkenszand
Mat18-Psa137
VOORBEREIDING
Inleidend spel organist
Aanvangslied:

NLB 137b By the waters of Babylon

By the waters, the waters of Babylon
We lay down and wept, and wept, for thee Zion
We remember thee, remember thee, remember thee Zion
(Aan de rivieren van Babel zaten wij,
en weenden, we weenden om jou, Sion.
Wij denken aan je Sion)
Bemoediging
vg.
Onze hulp in de naam van de Heer
gm.
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
vg.
….
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
uitlopend op: door Jezus Christus, onze Heer,
gm.
AMEN
Orgelspel
Gebed om ontferming
Gloria: NLB 654:1,2,3 en 5 zing nu de Heer stem allen in
1

Zingt nu de Heer, stemt allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

2

Maar wij verkozen 't duister meer
dan 't licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.

3

Voor 't leven hebben wij de dood,
het lege niets verkozen,
voor vrede vreze, steen voor brood,
voor 't eeuwig goed de boze.
Wij hebben onze ziel verkocht
van ademtocht tot ademtocht
aan die genadeloze.

5

Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij Opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
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dat zij U dienen moge, Gij herder die 't verloorne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Gebed bij de opening van de Schrift
1e lezing:
1
2
3
4
5
6

Aan de stromen van Babel, daar zaten wij neer,
daar weenden wij tranen, denkend aan Sion;
onze citers hingen al aan de wilgen.
En daar eisten juist die rovers gezang.
Vrolijkheid wilden die beulen: `Zing voor ons eens een lied op Sion.'
Hoe zouden wij het lied van de HEER kunnen zingen,
zingen hier op vreemd grondgebied?
Jeruzalem, als ik u ooit vergeet, mag mijn rechterhand verdorren;
mijn tong mag aan mijn gehemelte kleven
als ik niet meer aan u zou denken,
als Jeruzalem niet meer mijn alles is.

Orgelspel
2e lezing:
12

13
14
Lied:

Psalm 137:1-6

Mat 18:12-14

Wat denken jullie hiervan:
als iemand honderd schapen heeft en één daarvan dwaalt af,
zal hij dan niet de negenennegentig andere in de bergen achterlaten
en het verdwaalde schaap gaan zoeken?
Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij,
dat verzeker Ik jullie, zich daarover meer verheugen
dan over de negenennegentig die niet afgedwaald waren.
Zo wil jullie Vader in de hemel niet
dat één van deze kleinen verloren gaat.
NLB 898: 1,2 en 4 Een vaste burcht

1

Een vaste burcht is onze God,
een wal die 't kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in 't veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.

2

Al onze macht is ijdelheid:
wij gaan terstond verloren,
wanneer de held niet voor ons strijdt,
die God heeft uitverkoren.
Zo gij 't nog niet wist:
Jezus Christus is 't,
de Heer van 't heelal,
die overwinnen zal, God zelf staat ons te

4

Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
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Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tiran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed, laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.
Verkondiging

Deeltje 1
orgelspel
Deeltje 2

Orgelspel
DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN
Dankgebed – voorbede
Stil gebed
Onze Vader
Slotlied NLB 977:1,2,3 en 4 ga uit o mens en zoek uw vreugd
1

ga uit o mens en zoek uw vreugd
nu in de zomer zich verheugt
al wat er leeft op aarde
de gaarden zijn op ’t schoonst gesierd
opdat gij ’t lieve leven viert,
dat God u openbaarde

2

De bomen staan in blad gezet,
de aarde dekt haar naaktheid met’
een lichte groende wade;
en tulp en narcis evenzo:
veel heerlijker dan Salomo
bekleedt ze Gods genade.

3

En vogels, waar men hoort of ziet,de leeuwerik zingt het hoogste lied.
de zwaluw voedt haar jongen
de bronnen ruisen overal,loof Hem, in wie u eens voor al
het keven is ontsprongen.

4

De akker wordt een gouden woud,
daarin verblijdt zich jong en oud.
Roem dan de gunst en goedheid
van Hem die geeft in overvloed,
Hem, die het menselijk gemoed
verzadigt met zijn goedheid

Zegen
gm. Amen

