Liturgie zondag 23 juli 2017

Voorganger: Ds. Hanja van Essen
Organist: Cor van Kooten

Welkom door de ambtsdrager van dienst
We zingen staande Lied 280 : 1, 2, 3, 4 en 5
Votum en groet
We zingen Lied 280 : 6 en 7
Kinderen gaan naar de kinderkerk
Kyriegebed
Bemoediging
We zingen Psalm 92 : 1 en 2
Gebed tot de Geest
Lezing Jesaja 40 : 18 - 25 uit de Bijbel in Gewone Taal
18 Je kunt God met niemand vergelijken. Er is niets dat op hem
lijkt.
19 Een godenbeeld lijkt niet op hem, want zo’n beeld wordt door
mensen gemaakt. Een smid maakt het van metaal en bedekt het
met een laagje goud of zilver.
20 Ook een beeld op een bergtop kan niet op God lijken. Want
dat is gewoon een stuk hout. Een timmerman heeft het gemaakt
van stevig hout, zodat het niet omvalt.
21Inwoners van Jeruzalem, weten jullie dan niet hoe God is?
Hebben jullie het niet gehoord? Dat is jullie toch al lang geleden
verteld! Dat was al duidelijk toen de aarde gemaakt werd!
22 De troon van God staat boven de aarde. God woont in de
hemel, ver boven de aarde. Hij heeft de hemel gemaakt als een
tent waarin hij kan wonen. Daar staat zijn troon. En vanaf die
troon ziet hij de mensen, zo klein als sprinkhanen.

23 Koningen en leiders betekenen niets voor God. Ze hebben
geen enkele macht.
24 Ze zijn zomaar weer verdwenen. Als de ene koning net op de
troon zit, wordt hij alweer vervangen door de volgende.
25 Je kunt de heilige God met niemand vergelijken. Hij is aan
niemand gelijk.
26 Kijk maar eens omhoog. Wie heeft al die sterren gemaakt?
God zelf! Hij laat alle sterren aan de hemel verschijnen. Hij roept
ze één voor één bij hun naam. Er ontbreekt niet één ster.
We zingen Lied 825 : 1, 2 en 3
Lezing uit Matteüs 13 : 24 - 30, 36 - 43 NBV
24 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het
koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn
akker uitzaaide.
25 Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen
het graan zaaien en vertrok weer.
26 Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te
dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn.
27 De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer,
hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt
dat onkruid dan vandaan?”
28 Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De
knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid
tussenuit wieden?”
29 Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het
onkruid ook het graan lostrekken.
30 Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik,
wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst
het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng
dan het graan bijeen in mijn schuur.’”’
36 Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn
leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis
van het onkruid op de akker uitleggen?’

37 Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de
Mensenzoon,
38 de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen
van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het
kwaad,
39 de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de
voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen.
40 Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur
verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld:
41 de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze
zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben
gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen
42 en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren
en knarsetanden.
43 Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun
Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!
We zingen Lied 283
Verkondiging
Orgelspel
We zingen Lied 103c : 1, 3 en 5
DIENST IN DE WERELD:
DANKZEGGING EN VOORBEDEN,
afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte.
We zingen staande Lied 871
Zending en zegen beantwoord met het zingen van Lied 425

