Liturgie zondagavond 22 mei 2022
Voorganger: Prof. Dr. M.J. Paul uit Ede
Organist: Cock Zwaan
*Welkom en mededelingen
*Zingen: Psalm 135 vers 3 (staande)
God is groot; ik weet dat Hij
Hoger is dan alle goôn;
Onze God voert heerschappij;
Hij beheerst van Zijnen troon
Hemel, afgrond, zee en aard';
God is aller hulde waard.
*We worden stil voor onze God
*Votum en groet
*Zingen: Psalm 91 vers 5
Ik steun op God, mijn toeverlaat,
Dies heb ik niets te vre - zen.
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad;
Uw tent zal veilig we - zen;
Hij zal Zijn engelen gebiên,
Dat z' u op weg bevrijden;
Gij zult hen, in gevaren, zien
Voor uw behoud'nis strijden.

*Geloofsbelijdenis

*Zingen: Psalm 33 vers 7 en 10
De grote Schepper aller dingen
Ziet, uit het ongenaakbaar licht,
Het gans gedrag der stervelingen;
Niets is bedekt voor Zijn gezicht.
Uit Zijn vaste woning,
Waar Hij heerst als Koning,
Waar Zijn lof, Zijn eer,
Klinkt door al de bogen,
Zien Zijn Godd'lijk' ogen
Op al 't mensdom neer.

Zijn machtig' arm beschermt de vromen,
En redt hun zielen van den dood;
Hij zal hen nimmer om doen komen
In duren tijd en hongersnood.
In de grootste smarten
Blijven onze harten
In den HEER gerust;
'k Zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn Helper heten,
Al mijn hoop en lust.
*Gebed om de opening van het woord
*Schriftlezing: Kolossenzen 1:9-20
9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord
hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden
met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
10 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles
behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van
God,

11 terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de
sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden
en geduld te oefenen.
12 Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om
deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.
13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en
overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.
14 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de
vergeving van de zonden.
15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel
de schepping.
16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en
die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen,
heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en
voor Hem geschapen.
17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door
Hem.
18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij,
Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de
Eerste zou zijn.
19 Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid
wonen zou,
20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door
vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de
dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.
Kolossenzen 2:13-15
13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het
onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door
u al uw overtredingen te vergeven,
14 en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit
handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat
uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15 Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te
schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

.*Zingen: Gebed des Heeren vers 8
Verlos ons uit des bozen macht;
Bescherm, en sterk ons door Uw kracht:
Wij zijn toch zwak, zijn sterkt' is groot;
Dus zijn w' elk ogenblik in nood;
Hier komt nog vlees en wereld bij;
Ai, sterk ons dan, en maak ons vrij.
vers 9
Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER,
Uw is de kracht, Uw is al d' eer.
U, die ons helpen wilt en kunt,
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt,
Die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.
*Verkondiging: over Kolossenzen 1:15-17
Thema: Christus en schepping en verlossing
*Zingen: Lied 74: 1,2,3,4,9 en 10 Word krachtig in de Heer (Weerklank)
74:1
Word krachtig in de Heer
en in zijn sterke macht,
de duivel gaat tekeer,
wees op zijn list bedacht.
74:2
Niet tegen vlees en bloed
is deze strijd gericht,
het is een geest die woedt,
een vijand van het licht,
74:3

des duivels hoge raad
en boze overheid,
al wat aan macht bestaat
en kwade majesteit.

74:4
Om deze reden doet
Gods wapenrusting aan,
zodat gij als het moet
de vijand kunt weerstaan.

74:9
Zo staat gij dan gereed,
strijdvaardig en gespoord,
ten laatsten kamp en weet:
het zwaard dat is Gods woord.

74:10
En bid dan in de Geest
voortdurend voor elkaar
God die de harten leest,
dat Hij u wel bewaar!

*Dankgebed en voorbeden

*Inzameling gaven
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*Zingen: Psalm 89 vers 8 (staande)
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen,
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen;
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Isrels God gegeven.

*Zegen

