Liturgie 16 januari 2022
Voorganger: ds. M. Stougie – de Wit
Orgel: Andries Bosma
Zang: Hetty Kramer, Wietske vd Zee en Menno Westerhof
Ouderling van dienst: Tine Hoekstra
Beamer: Michel en Wytske Zandstra
Thema: Het goede leven Deel 2 “Verlangen naar het goede”
Mededelingen
Intochtslied Opwekking 407: 1, 3 en 4
1.O Heer mijn God, wanneer ik in
verwondering
de wereld zie, die U hebt
voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de
donder
heel dit heelal, dat vol is van uw
kracht
3.Als Christus komt met majesteit en
luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal
dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem
buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot
zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer
mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer
mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

4.Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer
mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer
mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Votum en Groet
Inleiding thema: Het goede leven Deel 2 “Verlangen naar het goede”
Leefregel
Genadeverkondiging

Glorialied NLB 875
1.Father, we love You
We worship and adore You
Glorify Your name in all the earth
Glorify Your name
Glorify Your name
Glorify Your name in all the earth

2.Jesus, we love You
We worship and adore You
Glorify Your name in all the earth
Glorify Your name
Glorify Your name
Glorify Your name in all the earth

3.Spirit, we love You
We worship and adore You
Glorify Your name in all the earth
Glorify Your name
Glorify Your name
Glorify Your name in all the earth
Gebed om de Heilige Geest
Wij lezen uit de Bijbel: Spreuken 11: 19-28 NBV 21
19Wie rechtvaardig is, vindt het leven,
wie uit is op het kwaad de dood.
20De HEER verfoeit bedriegers,
wie eerlijk leven zijn Hem welgevallig.
21Zo zeker als een onrechtvaardige gestraft wordt,
zo zeker gaat het nageslacht van een rechtvaardige vrijuit.
22Schoonheid bij een vrouw zonder verstand
is een gouden ring in de snuit van een varken.
23Wat een rechtvaardige verlangt, brengt niets dan goeds,
wat een goddeloze hoopt, roept slechts woede op.
24Wie vrijgevig is wordt almaar rijker,
wie gierig is wordt arm.
25Een gulle gever zal gedijen,
wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.

26Wie zijn graan vasthoudt, wordt door het volk vervloekt,
wie het verkoopt, wordt gezegend.
27Wie het goede zoekt, zal waardering vinden,
wie het kwade zoekt, wordt door het kwaad getroffen.
28Wie vertrouwt op zijn rijkdom is als vallend blad,
de rechtvaardige is als fris, jong loof.
En Lucas 12: 16-21 NBV 21
16En Hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man
had veel opgebracht, 17en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb
geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 18Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik
zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan
en goederen kan opslaan, 19en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel
goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak
je. 20Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je
worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?”
21Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is
bij God.’
Wij zingen psalm 24: 1, 2 en 3
1.De aarde en haar volheid zijn
des HEREN koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

2.Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

3.God is hem zegenrijk nabij,
in 't recht des HEREN wandelt hij,
de God des heils zal hem verblijden.

Een nieuw geslacht gaat op in 't licht
en zoekt des HEREN aangezicht,
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

Preek “Verlangen naar het goede”
https://youtu.be/ZfPX9RWMkvE (filmpje tijdens preek)

Wij zingen Opwekking 520: 1, 4 en 5
1.Wees mijn verlangen, o Heer van
mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en
smart.
Laat mijn gedachten op U zijn
gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw
licht.

4.Wat baat mij rijkdom of eer van
een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

5.Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,
Stralend van vreugde, )
Getooid als een bruid )
Gaat mijn verlangen ) 2x
Nog meer naar U uit. )
Gebeden
Slotlied: JdH 33 Daar ruist langs de wolken (Lieten fan Leauwe en
Langstme)
1.De wolkeloft flúst’ret in namme sa tear.
Dy namme bringt himel en ierde wer gear.
Gjin namme sa leaflik, sa’n ynlik geniet,
in balsem foar wûnen, in treast yn fertriet.
Kensto, kensto dy namme net?
Myn Heilân syn namme, dy’t sjongt yn myn hert.
3.Foar Jezus bûcht alles him ienris yn 't stof.
Dan sjonge de ingels oanhâldend syn lof.
Och, stienen ek wy dan by Jezus yn 't ljocht
te sjongen foar Him dy't ús sillichheid brocht:
Jezus, Jezus, oan Jo de ear,
want Jo binn' fan minsken en ingels de Hear!
Zegen

Collecte: Ondersteuning gemeenten
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de
kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden
mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot
jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij
goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse
Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot
en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en
vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

Vragen om over na te denken:
1 – Voel je je vooral moedeloos of juist hoopvol als je aan de ontwikkelingen in
onze tijd denkt? Waarom, denk je?
2 - Wat betekent God liefhebben voor jou? Is dat alleen geestelijk, of heeft dat
ook consequenties voor de praktische dingen?
3 – Hoe zouden wij elkaar kunnen helpen om “goed” te leven?

Wil je doorpraten over het thema van deze dienst?
Meld je dan aan voor de Zoom-meeting op dinsdag a.s.
van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Via de mail: martinadewit@planet.nl, of een appje naar: 06-27357846

