Liturgie voor de gezamenlijke kerkdienst 23 augustus 2020, 9.30 uur, Dorpskerk Rhoon
Voorganger: ds Coen van Alphen
Organist: Gerard Verweij
Gitaar: David de Leeuw
Zang: Miriam van der Vorm

Thuis kunt u alvast een kaars gereedzetten, die u aan het begin van de dienst aansteekt.
Een verwerking voor de kinderen staat op de website.

Orgelspel
Welkom en mededelingen kerkenraden
Zingen: Psalm 139: 1, 2, 14
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
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Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.
Aansteken van de kaarsen en moment van stilte
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 939: 1
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
Verootmoediging

Lied 939: 2
U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.
Leefregel
Lied 939: 3
Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.
Gebed om de opening van het Woord
Kinderlied: ‘Goliat’, Opwekking voor Kids 88
Boem, boem, boe-mer-de boe-mer-de boem.
Boem, boem, boe-mer-de boe-mer-de boem.
Wat was dat? Dat was Goliath.
Hij had een grote mond,
maar toen viel hij op de grond.
Wat was dat? Dat was Goliath!
Met zijn zwaard en speer tegen David en zijn Heer.
O, o, Goliath, jammer pech gehad
Tjongejonge wat een reus.
Hij lijkt wel sterk maar niet heus.
Wat was dat? Dat was Goliath.
Zijn taaltje was gemeen,
maar toen viel hij door een steen.
Wat was dat? Dat was Goliath!
Z'n kracht was toch beperkt.
Dat heeft iedereen gemerkt.
O, o, Goliath, niet goed ingeschat.
God en David uitgedaagd. Laatste actie niet geslaagd.
Wat was dat? Dat was Goliath.
Veel te stoer gepraat,
maar nu is het veel te laat.
Wat was dat? Dat was Goliath!
Hij vroeg er zelf om. O, wat was hij trots en dom.

Schriftlezing: Matteüs 16:21-38
[21] Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan
en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en
dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. [22] Petrus nam
hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet
gebeuren!’ [23] Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je
zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de
mensen willen.’
[24] Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. [25] Want ieder die zijn leven wil behouden, zal
het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. [26] Wat heeft een mens
eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben
voor zijn leven? [27] Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met
de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. [28] Ik verzeker
jullie: sommige van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de Mensenzoon en
zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt.’
Zingen: Psalm 25:4
4 God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.
Verkondiging
Lied: Heer, wijs mij uw weg (Sela)
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
Gebeden:
-

Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader (gezamenlijk gesproken)

Collecte
Slotlied: Jezus, ga ons voor (met de hele gemeente)
1 Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
2 Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.
3 Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.
4 In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.
Wegzending en zegen
Orgelspel
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