Liturgie 24 juli 2022 - Thema: heilige regels
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Lied 314 Here Jezus, om uw woord : 1, 2, 3
1. Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.
2. Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.
3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.
Stilte
Aansteken extra kaars
Bemoediging en Groet
Inleiding
Kyrie gebed
Lied 33 Kom nu met zang en roer de snaren: 1, 8
1. Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren
door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare
bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.
Gebed bij de opening van de Schrift
Johannes 5: 1-18 Genezing in het bad van Betzata (lector)
51Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. 2In Jeruzalem is bij de Schaapspoort
een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. 3Daar lag een groot aantal zieken,
blinden, kreupelen en misvormden. 5Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. 6Jezus
zag hem liggen; Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’ 7De zieke
antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het
wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’ 8Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ 9En
meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. 10De Joden
zeiden dan ook tegen de man die genezen was: ‘Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te
dragen!’ 11Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: “Pak uw mat op en
loop.”’ 12‘Wie zei dat tegen u?’ vroegen ze. 13Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het
was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zoveel mensen waren. 14Later kwam Jezus hem tegen in
de tempel en toen zei Hij tegen hem: ‘U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets
ergers overkomen.’ 15De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt
had. 16Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden Hem wilden vervolgen. 17Maar
Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe Ik dat ook.’ 18Dat was voor de Joden
een reden te meer om Hem te willen doden, want niet alleen ondermijnde Hij de sabbat, maar
bovendien noemde Hij God zijn eigen Vader, en stelde zichzelf zo aan God gelijk.
Lied 534 Hij die de blinden weer liet zien: 1, 2, 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.
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.

Johannes 5:19-38 Jezus en de Vader (lector)

Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, de Zoon kan
niets uit zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet,
dat doet de Zoon op dezelfde manier. 20De Vader heeft de Zoon immers lief en laat Hem alles
zien wat Hij doet. Hij zal Hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan! 21Want
zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. 22
De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar Hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon
toevertrouwd. 23Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon
niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.24Werkelijk, Ik verzeker u, wie
luistert naar wat Ik zeg en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem
wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. 25Werkelijk,
Ik verzeker u, er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat de doden de stem van Gods
Zoon zullen horen en dat wie Hem horen, zullen leven. 26Zoals de Vader leven heeft in
zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader Hem gegeven. 27En omdat
Hij de Mensenzoon is, heeft de Vader Hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen.
28
Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen
horen 29en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het
slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden. 30Ik kan niets doen uit mijzelf: Ik
oordeel naar wat Ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat Ik mij niet richt op wat Ik zelf
wil, maar op de wil van Hem die Mij gezonden heeft. 31Als Ik nu over mezelf zou getuigen,
dan was mijn verklaring niet betrouwbaar, 32maar iemand anders getuigt over Mij, en Ik weet
dat zijn verklaring over Mij betrouwbaar is. 33U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij
heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. 34Niet dat Ik het getuigenis van een mens nodig
heb, maar Ik zeg dit om u te redden. 35Johannes was een lamp die helder brandde, en een
tijdlang hebt u zich over zijn licht verheugd. 36Maar Ik heb een belangrijker getuigenis dan
Johannes: het werk dat de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat Ik doe getuigt
ervan dat de Vader Mij heeft gezonden. 37De Vader, die Mij gezonden heeft, heeft dus zelf
een getuigenis over Mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit
gezien, 38en u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die Hij
gezonden heeft, schenkt u geen geloof.
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Lied 826 O Christus, woord der eeuwigheid: 1, 2, 3
1. O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons mens'lijk wilt ontmoeten.
2. Hoe hadden wij U ooit verstaan,
waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.
3. Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niets heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer,
geef dat wij U herkennen mogen.

Overdenking
Orgelspel
Lied 653: 1, 4, 7
1. U kennen, uit en tot U leven,
verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.
4. Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.
7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid,
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis,
Uw kerk die in de wereld is.
Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader.
Lied 705 Ere zij aan God, de Vader: 1, 2, 4
1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge 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.
4. Halleluja, lof, aanbidding,
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten,

legt Uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer.
Wegzending en zegenbede
Gezongen Amen (allen)
Inzameling van de gaven bij de uitgang
Orgelspel

