Liturgie voor de ochtenddienst op 22 maart 2020 om 9:30 uur.
Predikant:
ds. Lub Kramer
Organist:
Klaas van der Kolk
Ouderling van dienst: Mw. A. Terpstra
1e collecte:
geen
2e collecte:
geen
deur collecte:
geen
KND Collecte:
geen
Thema van de dienst: “Wat is de mens”
Welkom en mededelingen
Zingen: ELB 191: 1. Veilig in Jezus armen. (i.v.m. overlijden )
1. Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart;
dáár in zijn teer erbarmen,
dáár rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vree,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.

Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart;
dáár in zijn teer erbarmen,
dáár rust mijn ziel van smart.

Aanvangslied: NLB (Psalm) 8: 1, 3.
1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschrevenmachtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?
Stil gebed – onze hulp en groet
Zingen: NLB (Psalm) 8: 6.
6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.
Verootmoedigingsgebed.
Zingen: NLB (Gezang) 578: 1, 2.
1. O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

2. Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijns Heren Christi dood.
Al wat ik anders noemen zou
is niets bij dit mysterie groot.

Regel voor een christelijk leven.
Zingen: NLB (Gezang) 578: 6.
6. De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.
Gebed om het licht van de Heilige Geest.
Schriftlezing 1: Psalm 8
81Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David.
2HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
U die aan de hemel uw luister toont –
3met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw
vijanden om hun wraak en verzet te breken.
4Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar
bevestigd,
5wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem
omziet?
6U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie,
7hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd:
8schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld,
9de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der
zeeën.
10HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
Schriftlezing 2: Hebreeën 2: 6 - 10
6Veeleer

geldt dit getuigenis, ooit door iemand afgelegd:
‘Wat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?
7U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst;
u hebt hem met eer en luister gekroond, 8alles hebt u aan hem onderworpen.’
Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag
is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet; 9wel zien
we dat Jezus – die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn
dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen – vanwege zijn lijden en
dood nu met eer en luister gekroond is. 10Want om vele kinderen in zijn luister te
laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider
van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren.
Zingen: NLB (Gezang) 823: 1, 2.
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.

2. Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen ’s mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.

Verkondiging
Zingen: NLB (Psalm) 103: 5, 7.
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
7. Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.
Dankgebed en voorbede
Slotlied: NLB (Gezang) 904: 1.
1. Beveel gerust uw wegen,
al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoede en zegen
van Hem, die ’t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.
Zegen
Zingen: NLB (Gezang) 431c.
1. Amen, amen, amen.

