Liturgie
Gereformeerde Kerk Veenendaal
Te beluisteren op: poortkerk.nl
Zondag 3 november 2019

West en Oost : 16.30 uur
Voorganger : ds. J. Wesseling
Votum en zegengroet
Zingen:
GK 119: 1, 2, 3
1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

‘s Middags
2. Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,
opdat wij die met ijver onderhouden.
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht,
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt,
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde.

3. U dank ik, Heer, in opgetogenheid.
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,
U wil ik, die de allerhoogste zijt,
in alles volgen, niets voor U verhelen.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.
Gebed
Lezen:

- Deut. 4: 9 - 20
- Deut. 12: 1 - 7

Zingen:
GK 170: 1, 2, 3, 4
1. Gedenk, o volk met heilig beven,
hoe God, met majesteit bekleed,
zijn wet op Horeb heeft gegeven
en zijn Tien Woorden horen deed:

3. Geef nooit mijn eer aan and’re goden.
Leef heilig voor mijn aangezicht.
Vertrouw op Mij in al uw noden,
uw hart alleen op Mij gericht.

2. Ik ben de Heer, die als uw Koning
u uit Egypte heb geleid.
Ik riep u uit uw slavenwoning,
mijn sterke arm heeft u bevrijd.

4. Voor beeldendienst zult gij u wachten,
Ik duld geen eigenwilligheid.
Ik straf dat kwaad in de geslachten,
maar zegen uw gehoorzaamheid.

Lezen:

1 Kon. 12: 25 - 32

Zingen:
Ps. 135: 10,12
10. Afgodsbeelden, dood en kil,
staren in een blind verschiet.
Zij zijn onbezield en stil
en hun oren horen niet.
Wie een beeld maakt tot zijn god,
deelt met hem hetzelfde lot.

12. Sion, zing met blijde stem
voor uw HEER, die eeuwig leeft.
Loof Hem, die Jeruzalem
door zijn woning luister geeft.
Halleluja. Wees verblijd,
prijs de HEER in eeuwigheid.

Verkondiging over HC 35
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Zingen:
GK 171,1.2.
1. Hoor, trouwe Vader, ons gebed,
zie op uw Zoon,
want Hij verliet de hemeltroon
om onze straf te dragen.
Wij bidden: schenk ons hier uw Geest
die schijnen doet
uw Woord, een lamp voor onze voet,
het licht voor alle dagen.
Geef aan uw knecht vrijmoedigheid
om naar uw wil te spreken
en laat hem, door uw hand geleid,
de volle waarheid preken,
rust hem zo toe, dat hij ons weidt
en niets ons zal ontbreken.

2. Drieënig God, genadig Vorst,
U die ons ziet
en luistert naar gebed en lied,
kom ons verstand verlichten.
Geef ons ook inzicht in uw Woord,
een open oor,
een hart dat graag uw wetten hoort,
om zich ernaar te richten.
Verkondig Hem die overwon
en satan kwam onttronen;
schenk levend water uit uw bron
dat helder toe komt stromen,
laat blinkend als de zomerzon
uw boodschap tot ons komen.

Geloofs Belijdenis.
Zingen:
LB 405?
1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen
neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwe engelen, onvolprezen Heer.

3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Gebed
Zingen:
LB 413: 2, 3
2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

3. Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

Zegen
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