Liturgie zondag 24 mei 2020
Thema: Vrijheid

Voorganger:
Organist:

mw. ds. Marielle Berends-van Waardenberg, Berkenwoude
Bruin van der Heijden
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Orgelspel voor de dienst: Bewerking Psalm 27 (Chris Boss)
Welkom
Stil gebed
Aanvangslied: psalm 8 , vers 1, 3 en 6
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
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?
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.

Bemoediging en groet
Gebed
Eerste schriftlezing: Genesis 18: 17-25
De HEER dacht: ‘Waarom zou ik voor Abraham geheimhouden wat ik van plan ben? Uit Abraham
zal immers een groot en machtig volk voortkomen, en alle volken op aarde zullen wensen zo
gezegend te worden als hij. Want ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere
nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen.
Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de HEER: ‘Er zijn
ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal
ernaar toe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij
verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’
Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de HEER bleef staan.
Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve de schuldigen ook de
onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die
dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig
onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten
omkomen? Dan zouden de schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt
u toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’

Zingen: Lied 1008, Rechter in het licht verheven
Rechter in het licht verheven,
koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
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scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleugelen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.
Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
Hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.
Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindelijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

Tweede schriftlezing: Galaten 5: 1-6, 13 en 14
Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet
opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat besnijden,
zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet
volledig na te leven. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door
de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door
de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden
aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is.
Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. misbruik die vrijheid niet om uw eigen
verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak:
‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

Zingen: Lied 992, Wat vraagt de Heer nog meer van ons
Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?
Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?
Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

Verkondiging
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Zingen: Lied 885, Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft altijd dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein

Dank- en voorbeden
Collecteaankondiging (1. Werelddiaconaat, 2. Kerk en 3. Energieverbruik)
Uw bijdrage is welkom op NL29 RABO 0373 7173 50 t.n.v. Protestantse gemeente Capelle
wijk Schenkel met vermelding: ‘collecte 24 mei’. De kerkrentmeesters zullen de opbrengst
over de doelen verdelen. Hartelijk dank!
Slotlied: Gebed om zegen (Sela)
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen;
Ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
Als de Bron van leven,
Die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen;
Hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
Om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
Zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen
Gesproken amen
Orgelspel na de dienst: De heilige Stad (Holy City) van S. Adams
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