Liturgie zondag, 22 augustus 2021, 10.00 uur (10e zondag van de zomer)
Schepershof te Emmerhout
Welkom
Stil gebed
Intochtslied: NLB 218: 1, 2, 3, 4, en 5 (‘Dank U voor deze nieuwe morgen’)
Bemoediging en groet
Zingen: NLB 316: 1 en 4 (‘Het woord dat u ten leven riep’)
Drempelgebed
(V: voorganger; G: gemeente)
V: Heer, wij staan hier voor U, met ons geloof en onze twijfel, met onze kracht en onze
zwakheid, met onze vreugde en ons verdriet.
G: HEER, BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST.
V: Tot op het bot van ons bestaan kent Gij ons, God, zijt Gij met ons begaan. Gij deelt in onze
nood tot in de engte van de dood.
G: GEEF ONS EEN TEKEN, TEGENDRAADS AAN ONZE TWIJFEL. GOD, ONTSTEEK UW LICHT OP
DEZE PLAATS.
V: God, in uw licht staan wij onwennig. Wie zijn wij dat Gij ons roept, dat Gij ons vinden wilt?
G: MAAK ONS DIENSTBAAR DOOR UW WOORD MEDEDEELZAAM DOOR UW GEEST.
V: Voor uw Geest, o God, blijven wij vaak koud en onverschillig. Uw stem dreigt steeds weer
verloren te gaan door alles wat ons hoofd en hart vervult.
G: BESCHIJN ONS MET UW LICHT, O GOD, EN RICHT ONZE VOETEN OP DE WEG VAN VREDE.
AMEN.
Zingen: NLB 865: 1 en 3 (‘Komt nu met zang van zoete tonen’)
Regels om na te leven: een eigentijdse vorm van de 10 geboden, vragenderwijs:
1 Ben ik echt de belangrijkste voor jou, elke
dag van je leven?
2 Laat je zien wie ik ben, en vereer je mij op
de manier die ik wil? En als je vader of
moeder bent: wijs je daarin ook je kinderen
de goede weg?
3 Hoeveel is mijn goede naam je waard?
Zoveel, dat je altijd voor mij opkomt, ook
tegenover anderen?
4 Maak je tijd voor mij? Leef je om te werken
of werk je om te leven? Ik ben de God die
jou iedere week de vrijheid wil laten vieren
samen met mij. Hoe geef je daaraan vorm?
5 Hoe ga je om met gezag? Met je ouders en
1

met anderen die je iets te zeggen hebben?
Laat je daarin merken dat je respect hebt
voor mij als de God die de leiding heeft in
jouw leven?
6 Gun je een ander zijn of haar plek en zoek
je echt het goede voor hem of haar?
7 Hoe ga je om met liefde en relaties ? Ben
je daarin zuiver, zoals ik het bedoeld heb?
8 Respecteer je het bezit van een ander, en
ben je tevreden met wat ik je geef?
9 Ben je zuiver en eerlijk in wat je tegen een
ander zegt? Of wat je over een ander zegt?
10 Vertrouw je mij in mijn zorg voor jou? En
is jouw hart echt een plek waar ik royaal kan
wonen?
Zingen: NLB 691: 1, 2 en 3 (‘De Geest van God waait als een wind’)
Gebed om verlichting met de Geest bij de opening van Zijn Woord
Schriftlezingen
OT: 2 Koningen 4: 42-44
Zingen: NLB Psalm 84: 1 en 6 (‘Hoe liefelijk, hoe goed is mij, Heer’)
Markus 8: 1-21
Zingen: NLB 390: 1 en 2 (‘Het brood in de aarde gevonden!’)
Overdenking: ‘Het geloof maakt ons vrij, de liefde maakt ons dienstbaar’
Zingen: NLB 390: 3, 4 en 5
Dankgebed en voorbeden
Onze Vader (gezamenlijk)
Slotlied: NLB 841: 1, 2, 3 en 4 (‘Wat zijn de goede vruchten’)
Heenzending en Zegen
3x gezongen amen.
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