Liturgie zondag 5 februari 2017
Welkom
Lied 147: 1 en 4
Votum groet en drempelgebed
Lied 147: 7
Lied 274: 1,2 en 3
Contact met Ineke Noordhuis
Eerst de afbeelding met de tekst die ik toelicht
Daarna de foto van Ineke terwijl ik met haar app.

Gebed om ontferming
Glorialied 875: 1,2 en 3
Kinderlied 883
Lezing 1 Jesaja 43: 8 – 12 (BiGT)
8

De Heer zegt tegen zijn volk: ‘Jullie moeten komen. Jullie zijn blind, ook al hebben jullie
ogen. Jullie zijn doof, ook al hebben jullie oren. 9 Ook de andere volken zijn gekomen, ze zijn
er allemaal. Vraag die andere volken eens of hun goden de toekomst voorspeld hebben. Als ze
zeggen van wel, kunnen ze dat dan ook bewijzen?
10

Volk van Israël, jullie zijn het bewijs dat ik gelijk heb. Jullie zijn mijn dienaren. Ik heb
jullie uitgekozen, omdat ik wil dat jullie mij kennen en me vertrouwen. Ik wil dat jullie
zeggen: ‘De Heer is de enige God. Er is nooit een andere god geweest en er zal nooit een
andere god zijn.’ 11 Ik ben de Heer, ik alleen. Er is geen andere god die mensen kan bevrijden.

12

Ik zei dat jullie bevrijd zouden worden. En ik heb jullie ook bevrijd! Jullie hebben het van
mijzelf gehoord, en niet van een ander. Jullie zijn het bewijs dat ik echt God ben. 13 En ik zal
altijd jullie God zijn. Niemand kan mijn macht kleiner maken. En niemand kan tegenhouden
wat ik van plan ben.’

Lezing 2: 1 Korinthiers 2: 1 – 5 (NBV)
1

Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik
niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. 2 Ik had besloten u geen andere kennis te
brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. 3 Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid
en was ik angstig en onzeker. 4 De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar
bewees zich door de kracht van de Geest, 5 want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid
steunen, maar op de kracht van God.

Lied 838: 1 en 2
Lezing 3: Mattheus 5: 13 – 16
13

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer
zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
14

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen
blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te
zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo
moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen
aan jullie Vader in de hemel.
Verkondiging
Lied 984: 4,5,6
Inzameling gaven na uitleg diaken (dia wordt doorgestuurd over Columbia
Tijdens de collecte zingen we het lied van de broden en de vissen.
Gebeden
- Dankgebed en pastorale gebeden
- voorbede (diaken)
- stil gebed
- Onze Vader

Slotlied 422: 1,2,3

