Liturgie zondagmorgen 15 november 2020
2e zondag van de Voleinding
thema: 'Een brief uit de hemel'
Protestantse Gemeente Suwâld
voorganger
: dhr. T. van der Meulen uit Tytsjerk
ouderling v. dienst : Hilly Spijkstra
organist
: Harm Kloppenburg
koster
: Tjeerd Spijkstra
powerpoint
: Ab Veenstra

Lied voor de dienst: Psalm 4 : 1 - 3
1. Laat als ik roep mij op U hopen,
o God van mijn gerechtigheid.
Geef mij uw antwoord, doe mij open,
Die mij, als ik ben ingesloten,
ruim baan maakt en mij weer bevrijdt.
Hoe lang zult gij mij blijven smaden,
gij groten, door de schijn bekoord?
Weet toch: de Here slaat mij gade.
Weet dat ik leef van zijn genade.
Hij is het die mijn roepen hoort.
2. Laat niet tot zonde uw geschil zijn,
maar zoekt uw vrede voor de nacht.
Spreekt tot uw hart en laat het stil zijn,
laat wat de Here wil uw wil zijn,
schenkt Hem wat Hij van u verwacht.
"Wie", zeggen velen, "toont ons 't goede?"
Verhef dan uw gelaat, o Heer.
Gij maakt het mij zo wel te moede;
hebben zij 's werelds overvloeden,
uw vrede in mijn hart is meer.
3. Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.
Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 78 : 1 en 2
1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.
Verborgenheden wil ik openbaren,
een van oudsher ons doorgegeven mare,
roemrijke daden door de Heer volbracht,
zijn grote wonderen en zijn grote kracht.
2. Laat ons wat onze vaderen vertelden
doorgeven en aan onze kinderen melden.
't Getuigenis aan Israël geschonken,
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het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt, ons en alwie door ons wordt ingewijd.

Zingen: Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in de beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid,
amen.

Stil gebed

Votum en Groet

Inleiding op de dienst met als thema: 'Een brief uit de hemel'

Verootmoedigingsgebed

Leefregels: Exodus 20 : 1 t/m 17 (BGT)
1 God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels.
Regels over het vereren van God
Hij zei: 2 ‘Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald, en bevrijd uit de slavernij.
3 Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij.
4 Maak geen beeld van een mens, of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. 5 Je
mag geen beelden vereren of ervoor knielen. Want ik, de Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere
goden dienen.
Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen. Dan straf ik hem en ook zijn
nakomelingen, tot en met de vierde generatie. 6 Maar als iemand mij liefheeft en zich aan mijn regels
houdt, zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste
generatie.
7 Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen.
8 Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag. 9 Zes dagen mogen jullie werken en bezig zijn met
alles wat je moet doen. 10 Maar de zevende dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet
werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je
werken. En ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen, mogen niet werken. 11 Ik heb in zes dagen
de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat daar leeft. Maar ik rustte op de zevende dag.
Daarom heb ik de zevende dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt.
Regels over het omgaan met anderen
12 Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven.
13 Vermoord niemand.
14 Ga niet vreemd.
15 Steel niet.
16 Vertel bij de rechter geen leugens over iemand.
17 Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn
koe of zijn ezel, en van al zijn bezit.’
Luisterlied: Lied 705
1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
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eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in Zijn troon!
2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.
3. Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de Koning, heel zijn kerk!
4. Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!
Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Openbaring 5 (BGT)
1 Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten
beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. 2 Ik zag een machtige engel die met luide stem
uitriep: ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’ 3 Maar er was niemand in
de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. 4 Het deed me veel
verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. 5 Toen zei een
van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David,
heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.’ 6 Midden
voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het
geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de
hele wereld zijn uitgestuurd. 7 Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit
zijn rechterhand. 8 Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor
het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de
heiligen. 9 En ze zetten een nieuw lied in:
‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw
bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 10 U hebt voor
onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen
op aarde.’
11 Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de
oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. 12 Met
luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht,
eer, lof en dank.’ 13 Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen
hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de
macht toe, tot in eeuwigheid.’ 14 De vier wezens antwoordden: ‘Amen,’ en de oudsten wierpen zich in
aanbidding neer.
Luisterlied: Lied 99 : 1 en 8
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1. God is Koning,
Hij sticht zijn heerschappij.
Volken, hoort zijn stem.
Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen,
beef voor zijn vermogen.
8. Maakt Hem nu tezaam
groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer,
Hij is onze Heer,
die met macht gekroond
op de Sion troont.
Houdt Hem hoog in ere!
Heilig is de Here.

Verkondiging

Luisterlied: Joh. de Heer 199 / Evang. Liedb. 406 : 1 - 4
1. Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de Rechter van 't heelal.
refrein:
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?
2. Eens zal op de grote morgen
't mensdom zwijgen, eind'lijk stil:
dan zal Jezus Christus vragen:
"Wat deed u om Mijnentwil?"
refrein:
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?
3. Eens zal op de grote morgen
Jezus macht worden erkend:
dan zal ieder mens beseffen,
dat Gods woord geen leugens kent.
refrein:
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?
4. Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend:
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend
refrein:
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
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Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

Gebed

Slotlied: Lied 919 : 1 en 4
1. Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart
is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.
4. Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, geef ons moed;
’t is ons goed
U te zien, getrouwe
uw hoog rijk te aanschouwen.

Zegen

Beide collectes bij de uitgang
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