Liturgie zondagochtend 12 juni 2022
Voorganger: J.T. de Koning
Organist: André Weerheim
*Welkom en mededelingen
Zingen: Gezang 481: 1 en 3
1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd,
ons aan Uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons Uw woord bewaren,
Uw waarheid openbaren.
3. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in Zijn stervensnood,
Uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht,
waar liefde wordt gegeven,
wij uit Uw liefde leven.
We worden stil voor God
Votum en Groet
Zingen: Psalm 104: 1 en 17
1. Waak op, mijn ziel, loof d' Oppermajesteit.
Wat zijt Gij groot! wat spreidt Uw heerlijkheid,
Geduchte God, al luisterrijke stralen!
Zij baart ontzag door al de hemelzalen.
Het blinkend licht bedekt U als een kleed;
De hemel, dien G' als een gordijn verbreedt,
En uitspant voor Uw Goddelijke woning,
Verbergt voor d' aard' Uw prachtigste vertoning.

17. Ik zal, zolang ik 't levenslicht geniet,
Gods mogendheid verheffen in mijn lied.
Ik zal mijn God met lofgezangen eren,
Terwijl ik nog op aarde mag verkeren.
Mijn aandacht zal op Hem gevestigd staan,
En met vermaak Zijn grootheid gadeslaan;
Ik zal mij in den God mijns heils verblijden,
En dag op dag aan Hem mijn psalmen wijden.
We luisteren naar het eerste deel van het
Avondmaalsformulier
Zingen: Psalm 119:9
9. Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER,
Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren,
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer',
Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren;
Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer',
Die in Uw wet alom zich openbaren.
Gebed
Kinderlied
Zingen: Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest…
Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest
Door de kracht, door de kracht van de God die geneest
Die er is, die zal zijn en die is geweest
Vieren we feest met elkaar
We zingen: halleluja en prijzen de Heer (3x)
Hij is het waard
Door de kracht...
Als ik zing: halleluja, dan prijs ik de heer (3x)
Hij is het waard

Schriftlezing: Galaten 2:11 – 3:2
11

Toen Petrus naar Antiochië gekomen was,
ging ik openlijk tegen hem in,
omdat hij te veroordelen was.
12 Want voordat er enkelen uit de kring van Jakobus
gekomen waren, at hij samen met de heidenen;
maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af
uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren.
13 En ook de andere Joden huichelden met hem mee,
zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet
meeslepen.
14 Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden,
overeenkomstig de waarheid van het Evangelie,
zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen:
Als u die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft
en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de
heidenen op de Joodse manier te leven?
15 Wij, die van nature Joden zijn,
en geen zondaars uit de heidenen,
16 weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt
uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus
Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven,
opdat wij gerechtvaardigd zouden worden
uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.
Immers, uit werken van de wet
wordt geen vlees gerechtvaardigd.
17 Maar als wij,
die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden,
ook zelf zondaars blijken te zijn,
is Christus dan een dienaar van de zonde?
Volstrekt niet!
18 Want als ik dat wat ik afgebroken heb,
weer opbouw, dan bewijs ik daarmee
dat ik zelf een overtreder ben.
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Want ik ben door de wet voor de wet gestorven,
opdat ik voor God zou leven.
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Ik ben met Christus gekruisigd;
en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij;
en voor zover ik nu in het vlees leef,
leef ik door het geloof in de Zoon van God,
Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft
overgegeven.
Ik doe de genade van God niet teniet;
Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn,
dan was Christus tevergeefs gestorven.
O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd
om de waarheid niet te gehoorzamen;
u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd
alsof Hij onder u gekruisigd was?
Dit alleen wil ik van u vernemen:
Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet,
of uit de prediking van het geloof?
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Zingen: Psalm 131: 1, 4
1. Mijn hart verheft zich niet, o HEER!
Mijn ogen zijn niet hoog; 'k verkeer,
Ik wandel niet in 't geen te groot,
Te vreemd is voor Uw gunstgenoot.
4. Dat Isrel op den HEER vertrouw';
Zijn hoop op Gods ontferming bouw',
En stil berust' in Zijn beleid,
Van nu tot in all' eeuwigheid.
Verkondiging
Zingen: Ik ben door U gevonden… (Zingende Gezegend 290: 1
en 4)

1. Ik ben door U gevonden,
nog voordat ik U zocht;
lang voor wij zoeken konden,
hebt Gij naar ons gezocht.
Ik weigerde te leven,
door U geliefd, bemind,
het zoeken op te geven te leven als Uw kind.
4. Zo hebt Gij mij gevonden,
toen ik niet langer vocht;
nog voor wij zoeken konden,
hebt Gij naar ons gezocht!
Gij vraagt mij slechts te leven,
door U geliefd - als kind,
mijn zoeken op te geven;
Heer, Gij zoekt mij - en vindt.
Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
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De kinderen komen terug van de kinderdienst
Zingen: Psalm 31: 6 en 17 ( staande )
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.

17. Geloofd zij God, Die Zijn genade
Aan mij heeft groot gemaakt;
Die voor mijn welstand waakt:
Zijn oog slaat mij in liefde gade;
Hij wil mij heil bereiden;
Mij in een vesting leiden.
Zegen

