Liturgie
zondag 19 november 2017

Heer, wanneer hebben wij u gezien?
Voorganger: ds. Leendert Terlouw

Grote of Barbarakerk

Aanvang: 10.00 uur

VOORBEREIDING
Orgelspel: Nun lob, mein Seel, den Herren - D. buxtehude (naar Lied 103a)
Welkom en mededelingen

(hierna gaat de gemeente staan)

Aanvangspsalm: Ps. 72: 1, 4 Geef, Heer, de koning uwe rechten
Bemoediging

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed

V: Heer, wij staan hier voor U,
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.
G: HEER, BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST. AMEN.
(gemeente gaat zitten)

Kyrie

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor
de nood der wereld . . .
Kyrielied: LB 272 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Heer

Gloria V: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn
liefde, en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: Hemelhoog uw liefde
Melodie: F. Felitz (1804-70)
Tekst: Leendert Terlouw

2. Eindeloos erbarmen,
toon ons uw gezicht.
Groet V: De Heer zij met u.

Berg ons in uw armen,
warm ons met uw licht.

G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

Gebed van de zondag
De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de kindernevendienst

DE HEILIGE SCHRIFT
Profetenlezing: Jesaja 58, 6 - 11 Het juiste vasten
6 Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?
7 Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?
8 Dan breekt je licht door als de dageraad,
je zult voorspoedig herstellen.
Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
9 Dan geeft de HEER antwoord als je roept;
als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,
de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,
10 wanneer je de hongerige schenkt
wat je zelf nodig hebt
en de verdrukte gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker schijnen,
je duisternis wordt als het licht van het middaguur.

De HEER zal je voortdurend leiden,
hij zal je verkwikken in dorre streken,
hij maakt je botten sterk en krachtig.
Je zult zijn als een goed bevloeide tuin,
als een bron waarvan het water nooit opdroogt.
11

Lied: LB 992: 1, 2 Wat vraagt de Heer nog meer van ons?
Evangelielezing: Matteüs 25, 31- 40 Werken van barmhartigheid…
31Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle
engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32Dan zullen alle volken voor
hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een
herder de schapen van de bokken scheidt; 33de schapen zal hij rechts van zich
plaatsen, de bokken links. 34Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich
zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk
dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35Want ik had
honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was
een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik
was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
37Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u
hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?
38Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en
gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en
zijn we naar u toe gekomen?” 40En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie:
alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders
of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
Lied: LB 992: 3, 4 Wat vragen mensen meer van ons?
Vervolg Evangelielezing: Matteüs 25, 41- 46 (gemeente gaat staan)
41Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt,
verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn
engelen. 42Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie
gaven me niet te drinken. 43Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik
was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie
bezochten mij niet.” 44Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u
hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en
hebben wij niet voor u gezorgd?” 45En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie:
alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben
jullie ook voor mij niet gedaan.” 46Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten,
de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’
Lofprijzing:

U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

(gemeente gaat zitten)
Preek Heer, wanneer hebben wij u gezien?

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis: LB 754 Liefde Gods, die elk beminnen (staande gezongen)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
Lied van de week: ELB 292 Ik zal er zijn voor jou

2. Ik zal er zijn voor jou
met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou
mijn liefde is zo groot.
4. Ik zal er zijn voor jou.
Ik laat je niet alleen.

Collecten: 1. Diaconaat

3. Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou.
Ik ben er altijd bij.
Ik zal er zijn voor jou
mijn licht straalt om je heen.

2. Voor de kerkdienst

3. Pastoraat

Hulp bij de collecte: Ilse en Deborah Boonstoppel
Orgelspel: Praeambulum in d - H. Scheidemann
Slotlied:

LB 838: 1, 3 O grote God die liefde zijt

(staande gezongen)

Zegen, door de gemeente beantwoord met: AMEN
Orgelspel: Praeambulum et Fuga ex C - V. Lubeck
* Na de dienst is er koffie, thee of limonade én voor de laatste keer de boekentafel
* Volgende week zondag is het ‘Lied van de week’:
Nu gaan de bloemen nog dood (AWN I,30)

