
Liturgie zondag 21 augustus 2022 09:30
PKN Damwald - pkndamwald.nl

      Dominee: Dhr. J.Y. van der Wal, Morra
Organist: Margrietha Zagema
Mededeling: LET OP ! DIENST IN BONIFATUSKERK VANWEGE VERBOUWING

DE ONTMOETING!

Lied van intocht Ps. 100 : 1 en 2

Psalm 100 : 1
Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

Psalm 100 : 2
Roept uit met blijdschap: `God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.

Stil gebed, Woord van bemoediging &
Groet

We zingen: Ps. 100 : 3, 4

Psalm 100 : 3
Treedt statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:

Gebenedijd zijn grote naam.

Psalm 100 : 4
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Tien Woorden en samenvatting .

We zingen: Ps. 119 : 66

Psalm 119 : 66
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, HEER, uw knecht. Ik hoor wat Gij
gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Gebed

We lezen: Jozua 24 : 14-32 (NBV)

We zingen: Ps. 78 : 18, 19, 20, 21

Psalm 78 : 18
Hij deed zijn volk als schapen uitgeleide,
in de woestijn verschafte Hij hun weide,
zo veilig dat hun vrees was weggenomen,
achtergelaten in de waterstromen:
de Rode Zee door God gesust, gewekt,
heeft hèn ontzien, hun vijand overdekt.

Psalm 78 : 19
Zij gingen voort, beveiligd door zijn vrede,
God liet hen in zijn heilig land intreden,
rondom de berg die Hij zich had verworven.
Hij heeft zijn volk dat zolang heeft
gezworven,
een erfdeel toegemeten in een land,
aan 't heidendom onteigend door zijn hand.

Psalm 78 : 20
Opstandig tegen God, die uit den hoge
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de mensen roept als kindren voor zijn ogen,
verlieten zij het spoor van hun bestemming
als rukten zij zich los uit een omklemming;
als een vroegtijdig afgeschoten pijl,
ontrouw als steeds, verwierpen zij hun heil.

Psalm 78 : 21
Maar zij bedrogen God met vreemde goden,
vergaten waartoe Hij hen had ontboden:
om Hem alleen van heler hart te eren, -
met afgodsbeelden tergden zij den Here!
Daarom verstiet Hij hen uit zijn gezicht,
verliet het huis in Silo Hem gesticht.

Verkondiging .

We zingen: NLB 313 : 1, 4 en 5

NLB 313 : 1
Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

NLB 313 : 4
Maar wie op 't woord vertrouwen

dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

NLB 313 : 5
O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist'ren 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

Gebeden

Slotlied : NLB 425

NLB 425 : 1
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt
gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw
woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

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

Collecte
Eerste collecte: Stichting Epafras (collectenr.
22081)
Uitgangscollecte: Bij de uitgang of via QR-
code
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