13 september 2020 - Immanuëlkerk; ds. Pim Brouwer,
Gerard de Waardt, Annemarie Verburg
Muziek door Gerard en Annemarie
Moment van stilte / welkom
Gebed
Bemoediging en Groet
Lied 84a: 1, 2 en 5

84a:2
Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.
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84a:5
De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis.
Gebed om ontferming
Lied 985
Heilig, heilig, heilig,
hemelhoog verheven
boven ons mensen:
de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig,
Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!
Heilig, heilig, heilig,
maker van de sterren,
zonnen en manen
en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig,
mateloze ruimte,
machten en krachten,
maak zijn naam bekend!

Heilig, heilig, heilig,
bron van alle leven,
bloemen en bomen
en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig,
Vader van ons allen,
Eerste en Laatste,
U dankt al wat leeft!

Gebed bij de opening van de Schriften
Kindermoment
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Kinderlied
De God van Abraham, Isaäk en Jacob,
de God van Adam en Eva, van Jozua en Job.
De God van David, Elia en Mozes,
de God van Esther en Jozef,
daar vertrouw ik op!
Refrein:
Want Hij alleen (Hij alleen)
en niemand anders (niemand anders)
Hij alleen (Hij alleen) is de ware God!
Hij heeft de hemel en aarde geschapen
en zijn volk uit de slavernij bevrijd.
Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel
en gaf zijn Zoon als verlosser voor mij. Refrein
1e Schriftlezing: Psalm 34: 1 - 11
Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een
krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg.
De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is
altijd vol van zijn lof.
Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, de nederigen
zullen het met vreugde horen.
Roem met mij de grootheid van de HEER, sluit u aan om
zijn naam te verheffen.
Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle
angst bevrijd.
Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun
gezicht niet kleuren.
In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, hij heeft geluisterd
en mij uit de nood gered.
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De engel van de HEER waakt over wie hem vrezen, en bevrijdt hen.
Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt. Vromen, heb ontzag
voor de HEER: wie hem vreest lijdt geen gebrek.
Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt,
ontbreekt het aan niets.
Lied: NPB 34: 3 – 5
3. Dien God en heb het goed.
Een leeuw zoekt hongerig naar buit,
maar jij komt nooit bedrogen uit;
jij deelt in overvloed.
Let op, mijn kind, wees wijs:
zoek je een prachtig vergezicht,
een weg die voor je open ligt,
een mooie levensreis?
4. Maak wat je zegt dan waar,
vertel geen leugens maar wees echt.
Ontloop het kwaad en leef oprecht,
zoek vrede voor elkaar.
Dan rust Gods oog op jou;
Hij richt zijn oor op wat je vraagt maar door de HEER wordt weggevaagd
wie slecht is, Hem ontrouw.
5. Wie roept geeft Hij gehoor.
Wie moeiten kennen koestert Hij.
Gebrokenen is Hij nabij;
vertrapten mogen door.
Niets blijft Gods kind bespaard,
toch wordt het steeds door Hem bevrijd.
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De HEER weet van zijn breekbaarheid,
Hij redt en Hij bewaart.
2e Schriftlezing: Lukas 18: 18 - 27
Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: ‘Goede meester, wat
moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is
goed, alleen God.
U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord,
steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw
vader en uw moeder.’ De man zei: ‘Aan dat alles heb ik me
sinds mijn jeugd gehouden.’
Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Nog één ding ontbreekt u.
Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de
armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij!’ Toen de man dat hoorde, werd hij
diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk.
Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij: ‘Wat is
het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen
te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het
oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ Daarop zeiden zijn toehoorders: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus zei: ‘Wat
bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’
Lied 833
Neem mij aan zoals ik ben,
Wek in mij wie ik zal zijn,
Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.
Verkondiging
Muzikaal intermezzo
5

Lied HH 383
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2. Maak mij rein voor U,
was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon; heilig mij.
In Memoriam
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader.
Mededelingen
Slotzang: Lied 981
1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

staande

2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.
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3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.
Wegzending en zegen

staande
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