
Liturgie 18 oktober 2020 XIXnT 
(= 19e zondag na Trinitatis) (even)
Voorganger: ds L.C.P. Deventer

Zangers: Olga Paauwe, Mayke Scheepe, Anja van de Velde,
Hans Geleijnse Rudi van der Elst

Voorzang: gezang 910: 1, 3

1.     Soms groet een licht van vreugde         3. Hij die met heerlijkheden
        de christen als hij zingt: de leliën bekleedt,
        de Heer is ’t die met vleugels zal ook zijn kindren kleden,
        van liefde hem omringt. Hij kent ons lief en leed.
        Loopt alles ons ook tegen, Geen schepsel wordt vergeten,
        Hij zal ons ’t goede doen, Hij houdt het al in stand,
        Hij geeft na donkre regen die vogels geeft te eten,
        een mild en klaar seizoen. Hij voedt ons uit zijn hand.

Mededelingen

Aanvangspsalm 119: 31, 32, 33

31.   Uw woord is één en al gerechtigheid,
        mijn ziel blijft U onwankelbaar verwachten!
        Tranen heb ik gestort van bitterheid,
        ik blijf altoos naar uw vertroos ting smachten.
        Och Heer, mijn ogen heb ik uitgeschreid,
        en toch, uw wet is niet uit mijn gedachten.

32.   Hoe vele dagen gunt Gij aan uw knecht?
        Ja wat zal het getal zijn van zijn dagen?
        Wanneer spreekt Gij over mijn haters recht,
        die mij belagen uit hun hinderlagen;
        waarheid en trouw is alles wat Gij zegt,
        maar zij; hoe zij met leugens op mij jagen!

33.   Bijna tot niets ben ik teruggebracht,
        toch heb ik uw bevelen niet vergeten.
        Richt mij weer op en geef mij nieuwe kracht,
        uw goedheid, Heer, is immers ongemeten,
        opdat ik uw geboden trouw betracht,
        aan allen uw getuigenis doe weten.



Stil gebed

Votum/groet

Gezang 863: 1, 2, 3

1.     Nu laat ons God de Here 2. Want lijf en ziel en leven
        dankzeggen en Hem eren, heeft ons de Heer gegeven.
        want goed zijn alle dingen Hij zal ze ook bewaren
        die wij van Hem ontvingen. in allerlei gevaren.

        3. Een arts is ons gegeven
        die zelve is het leven:
        Christus, voor ons gestorven,
        heeft ons het heil verworven.

Verootmoediging

Vrijspraak 

Gesprek met de kinderen 

Gezang 211: 1, 2

1.     De gouden zonne / heeft overwonnen
        en toont haar zege / nu allerwege,
        zendt haar verkwikkend en liefelijk licht.
        Met moede leden / zo lag ik terneder,
        maar nu herrijs ik, / nu zegen en prijs ik,
        hemel, uw schoonheid met stralend gezicht.

2.     Laat ons de Here / danken en eren;
        wat wij ontvingen / aan zegeningen,
        ’t worde Hem alles ten offer gewijd.
        Maar beter gave / dan huis en dan have
        is Hem te minnen / met harten en zinnen,
        daar is geen offer, dat meer Hem verblijdt.

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Matth. 9: 1-8

Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. Daar pro-
beerden een paar mensen een verlamde bij Hem te brengen die op een draag-
bed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees gerust,



uw zonden worden u vergeven.’ Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij
zichzelf: Wat een godslasterlijke taal! Jezus doorzag hun gedachten en zei:
‘Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker, te zeg-
gen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op en loop”? Ik zal u laten zien
dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen
zei Hij tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ En hij stond
op en ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen van ontzag ver-
vuld en ze loofden God, om de macht die Hij aan mensen heeft verleend.

Gezang 534: 1, 2, 3, 4

1.     Hij die de blinden weer liet zien,
        hun ogen kleur liet ondervinden:
        is zelf het licht dat ruimte geeft,
        ons levenslicht, de Zoon van God.

2.     Hij die de lammen lopen liet
        hun dode krachten deed ontvlammen
        is zelf de weg tot waar geluk:
        ons levenspad, de Zoon van God.

3.     Hij die de armen voedsel gaf
        met overdaad hen kwam verwarmen
        is zelf het brood dat honger stilt:
        ons levensbrood, de Zoon van God.

4.     Hij die de doven horen deed
        hun eigen oren deed geloven
        is zelf het woord dat waarheid spreekt:
        het levend woord, de Zoon van God.

Verkondiging    aansluitend

Muzikaal intermezzo

Niceanum gezamenlijk gesproken 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de
aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
en in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, voor alle tijden
geboren uit de Vader, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waar-
achtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; en door
wie alles is geworden;
die om ons mensen en om ons behoud uit de hemel is neergedaald en is vlees
geworden, door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden,



die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven
is, en opgestaan is op de derde dag volgens de Schriften, opgevaren is naar
de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen in heerlijk-
heid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde
zijn; wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat
van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en
verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en een heilige, algemene
en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden en wij verwachten de 
opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen

Voor- en dankgebed

Slotgezang  713: 1, 2, 5

1.     Wij moeten Gode zingen 2. Hij schenkt de levensadem,
        halleluja, Hij geeft de levensgeest,
        om alle goede dingen in schande en in schade
        halleluja, is Hij nabij geweest,
        al zijn wij vreemdelingen aan al wie Hem aanbaden,
        in schande en in scha, aan ieder die Hem vreest,
        Gij zendt uw zegeningen komt Hij, de Heer, te stade,
        halleluja. de minsten allermeest.

        5. Wij moeten Gode zingen
        halleluja,
        de Heer van alle dingen
        die leeft in gloria,
        met alle stervelingen,
        niets komt zijn eer te na,
        wij moeten Gode zingen
        halleluja.

Zegen/ Amen

Collecte bij de uitgang voor Kerk in Actie (Werelddiaconaat), 
        Rwanda – Met zusters werken aan voldoende eten en Eigen diaconaal werk

Komende diensten:

25 oktober: Ds. A. Rooze, Tilburg (oneven)
1 november: Ds. L.C.P. Deventer, viering Heilig Avondmaal (even)
8 november: Ds. L.C.P. Deventer, voortzetting Heilig Avondmaal (oneven)


