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      Dominee: Dhr. T.R.A. Simonides, Birdaard
Organist: Jaap van der Horn

Lied voor de dienst Elb 218

vers 1
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

vers 2
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

vers 3
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
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Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Welkom en mededelingen

We zingen: psalm 84 : 1 en 6

Psalm 84 : 1
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Psalm 84 : 6
Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen
HEER, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.
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Stil gebed, Votum en Groet .

Gebed om een zegen over de dienst .

We zingen: psalm 84 : 2 en 3

Psalm 84 : 2
Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

vers 3
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Woord bij zondag 20 augustus en
gedicht

Gebed voor de opening van het Woord
.
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We lezen: Exodus 20 : 1- 17
Toen sprak God deze woorden: 'Ik ben
de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit
de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast
mij geen andere goden. Maak geen
godenbeelden, geen enkele afbeelding
van iets dat in de hemel hier boven is of
van iets beneden op de aarde of in het
water onder de aarde. Kniel voor zulke
beelden niet neer, vereer ze niet, want ik,
de HEER, uw God, duld geen andere
goden naast mij. Voor de schuld van de
ouders laat ik de kinderen boeten, en ook
het derde geslacht en het vierde,
wanneer ze mij haten; maar als ze mij
liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs
ik hun mijn liefde tot in het duizendste
geslacht. Misbruik de naam van de
HEER, uw God, niet, want wie zijn naam
misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. Houd
de sabbat in ere, het is een heilige dag.
Zes dagen lang kunt u werken en al uw
arbeid verrichten, maar de zevende dag
is een rustdag, die gewijd is aan de
HEER, uw God; dan mag u niet werken.
Dat geldt voor u, voor uw zonen en
dochters, voor uw slaven en slavinnen,
voor uw vee, en ook voor vreemdelingen
die bij u in de stad wonen. Want in zes
dagen heeft de HEER de hemel en de
aarde gemaakt, en de zee met alles wat
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er leeft, en op de zevende dag rustte hij.
Daarom heeft de HEER de sabbat
gezegend en heilig verklaard. Toon
eerbied voor uw vader en uw moeder.
Dan wordt u gezegend met een lang
leven in het land dat de HEER, uw God,
u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg
geen overspel. Steel niet. Leg over een
ander geen vals getuigenis af. Zet uw
zinnen niet op het huis van een ander, en
evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn
slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem
ook maar toebehoort.'

We zingen: psalm 19 : 3 en 5

Psalm 19 : 3
Volmaakt is 's Heren wet, / die ons
verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis / is Gods
getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heren woord is goed, / wie zijn
bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God / en louter
zijn gebod,
een licht voor onze ogen.
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Psalm 19 : 5
Zo helpt Gij, God, uw knecht, / en houdt
zijn paden recht
in 't spoor door U gewild.
Wie uw geboden acht, / wie trouw uw wet
betracht
beloont Gij ruim en mild.
Maar zonder U, o Heer, / verdwaal ik
altijd weer
op zelfgekozen wegen.
O, reinig metterdaad / mij van 't
verborgen kwaad,
en leid mij met uw zegen!

We lezen: Mattheüs 22 ; 34 – 40
Nadat de Farizeeën hadden vernomen
dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had
gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem
op de proef te stellen vroeg een van hen,
een wetgeleerde: 'Meester, wat is het
grootste gebod in de wet?' Hij
antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief
met heel uw hart en met heel uw ziel en
met heel uw verstand. Dat is het grootste
en eerste gebod. Het tweede is daaraan
gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze
twee geboden zijn de grondslag van alles
wat er in de Wet en de Profeten staat.'

We zingen: gezang 437 : 1, 2 en 3
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Gezang 437 : 1
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Gezang 437 : 2
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Gezang 437 : 3
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

. Overdenking

.

We zingen: Gezang 326 : 1

Gezang 326 : 1
Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
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daarnaar zijn leven richt,
die zal er in aanschouwen
des Heren aangezicht.

Gedicht

We zingen: gezang 326 : 5

Gezang 326 : 5
O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luistren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

Dankzegging en gebeden .

Collecte
Eerste collecte: Edukans
Tweede collecte: Kerk
Uitgangscollecte: Kerk

slotlied gezang 473 : 1, 2, 9 en 10

Gezang 473 : 1
Neem mijn leven, laat het, Heer,
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toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Gezang 473 : 2
Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Gezang 473 : 9
Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.

Gezang 473 : 10
Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Zegen
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
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