Liturgie
22 oktober 2017

Thema: Beelddrager van God

Voorganger: Ouderenpastor Yolanda van der Stelt
Organist: Marijn Slappendel
Grote of Barbarakerk
Aanvang: 10.00 uur

VOORBEREIDING
Orgelspel: 'Präludium in d-moll' van F. Mendelssohn (1809-1847)
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: Ps. 150 (we gaan staan)
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: 281: 1, 2, 3, 5, en 10

Gloria

V: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn
liefde, en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 305

Groet

V: De Heer zij met u.
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
Lezing OT: Jesaja 45: 1-7
1Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt,
aan wie hij volken onderwerpt, voor wie hij koningen ontwapent,
voor wie hij deuren opent – geen poort blijft gesloten:
2Ik zal voor je uit gaan, ik zal ringmuren slechten, bronzen deuren verbrijzelen,
ijzeren grendels stukbreken. 3Ik zal je verborgen schatten schenken, diep
weggeborgen rijkdommen.
Dan zul je weten dat ik de HEER ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept.
4Omwille van mijn dienaar Jakob, van Israël, dat ik heb uitgekozen,
heb ik je bij je naam geroepen en je met een erenaam getooid, ofschoon je me niet
kende. 5Ik ben de HEER, er is geen ander, buiten mij is er geen god.
Ik heb je omgord met wapens, ofschoon je me niet kende. 6Zo zal iedereen, van
oost tot west, weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de HEER, er is geen ander
7die het licht vormt en het donker schept, die vrede maakt en onheil schept.
Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet.
Lied: 838: 1, 2 en 3
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Evangelielezing:

Mattheus 22: 15-22

(gemeente gaat staan)

15Nu

trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een
uitspraak in de val konden lokken. 16Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen
met een aantal herodianen naar hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u
oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We
weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar
de ogen. 17Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te
betalen of niet?’ 18Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me
op de proef, huichelaars? 19Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een
denarie aan. 20Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het
opschrift?’ 21Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan
wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ 22Ze
waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg.
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)
Overdenking

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis: (staande) ‘Wij geloven’ ( René van Loenen en Bert Lassing)
1 Wij geloven in de Schepper van het leven
in het licht dat levensvormen schiep
in de bron die groeikracht heeft gegeven
in het woord dat ons bij name riep

In het woord,
in het licht
van de liefde

2 Wij geloven in de mens van Gods erbarmen:
vleesgeworden woord dat eens bevrijdt
al de zijnen, maar toch eerst de arme,
de verdrukte mens die buigt en lijdt.

In het woord,
in de kracht
van de liefde

3 Wij geloven in het woord dat vergezichten
opent voor de mens die daaruit leeft,
die zich naar dat visioen wil richten
door de geest die hij ontvangen heeft.

In het woord,
in de Geest
van de liefde

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
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Lied van de week: Vier mannen en hun zieke vriend

(Hanna Lam)

2. Vier mannen en hun zieke vriend
zij blijven toch geloven.
Vier mannen en een zieke vriend
sjouwen het bed naar boven.
Het dat moet open, zonder meer
zakt zo hun vriend voor Jezus neer.
3. Vier mannen en hun zieke vriend
zij wachten op de woorden
Vier mannen en een zieke vriend
en weet je wat ze hoorden?
Sta op en wandel, draag je bed!
Zo wordt hun zieke vriend gered.

4. Vier mannen en hun zieke vriend
die weer kan staan en lopen.
Vier mannen en hun zieke vriend
zingen de hemel open!
Door ieder die bij jezus staat
wordt God geprezen op de straat!

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Collecten:

1. Timon
2. Voor de kerkdienst
3. Pastoraat

Orgelspel: 'Präludium in c-moll' van F. Mendelssohn
Slotlied: 416
Zegen, door de gemeente beantwoord met: AMEN
Orgelspel: 'Paean' van H. Howells (1892-1983)

4

