Liturgie Kerk aan het Plein GKV – NGK
Voorthuizen 29 augustus 2021 dienst 10:00 uur
Thema: Fundamenten van lofprijzing – Psalm 111

Welkom en mededelingen
Zingen: GK 107: 1-4
Votum en groet
Zingen: HH 391: 1-3
Gebed om Gods zegen
Gods richtlijnen voor ons leven
Kinderlied: HH 658: 1 en 2
Bijbellezing uit Psalm 111
Zingen: GK, Psalm 19: 1
1-3
Verkondiging:
ndiging: Ps 111 – Fundamenten van lofprijzing
Zingen: Psalm 111: 1
1-4 uit DNP
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotzang: HH 53: 1-3
3
Zegenbede

HH 365: 1 en 3
Welk een vriend is onze Jezus
Jezus,
die in onze plaats wil staan
staan!
Welk een voorrecht, dat ik door He
Hem
altijd vrij tot God mag gaan
gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede
vrede,
dikwijls drukt ons zonde ne
neer.
juist omdat wij ’t al niet brenge
brengen
in ’t gebed tot onze Heer
Heer.
Zijn wij zwak, belast, belade
beladen
en terneer gedrukt door zorg
zorg,
dierb’re Heiland, onze toevluch
toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg
Borg.
Als soms vrienden ons verlaten
verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig
veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer
nimmermeer.
In zijn armen zijn wij veilig
veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer
nimmermeer.

Welkom en mededelingen
Zingen GK:107: 1
1-4
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drieeenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieeenge in zijn troon!
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.
Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!
Halleluja, lof, aanbidding
brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Votum en Groet
Zingen: HH 391: 1
1-3
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig
elstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en d
dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Breng ons samen, éé
één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geef
geeft.

Gebed om Gods Zegen
Gods richtlijnen voor ons leven
Kinderlied: HH 658: 1
1-2
Omdat u groot bent en heilig, o Hee
Heer
Buig ik mij neer, buig ik mij nee
neer
Omdat U groot bent en heilig, o Hee
Heer
Buig ik mij neer
Omdat U wijs en verstandig bent, Hee
Heer
Buig ik mij neer, buig ik mij nee
neer
Omdat U wijs en verstandig bent Hee
Heer
Buig ik mij neer

Bijbellezing: Psalm 111
Halleluja! Ik wil de HEER loven met heel mijn hartin de grote kring van
oprechten.
Machtig zijn de werken van de HEER, wie ze liefheeft, onderzoekt ze.
Zijn daden hebben glans en glorie, zijn rechtvaardigheid houdt stand,
voor altijd.
Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen, genadig en liefdevol is
de HEER.
Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen, eeuwig gedenkt hij zijn verbond.
Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het land van
andere volken.
Waarheid en recht
echt zijn het werk van zijn handen, uit al zijnregels blijkt
zijn trouw, ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig, gemaakt volgens
waarheid en recht.
Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond
ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.
Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet,
getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Zingen: GK: Psalm 19
19: 1-3
Het ruime firmament
maakt wijd en zijd bekend
Gods werk en grote macht.
De dag meldt aan de dag
al wat Gods
ds hand vermag;
de nacht zegt dit de nacht.
Dit wonderschoon verhaal
klinkt niet in mensentaal,
verbreidt zich zonder woorden.
Toch gaat, naar Gods besluit,
daarvan een boodschap uit
tot in de verste oorden.
Aan 's hemels hoog gewelf
wees eens de Schepper zzelf
de zon zijn woning aan.
Zoals een bruidegom
blij uit zijn kamer komt,

gaat hij zijn wijde baan.
Hij jubelt als een held,
die juichend voorwaarts snelt;
zo rijst hij elke morgen.
Hij trekt zijn vaste spoor
tot aan de einder door:
zijn gloed laat niets verborgen.
Volkomen is Gods woord.
't Verkwikt elk die het hoort
en deze wet begeert,
daar Gods getuigenis
hem die nog inzicht mist,
de ware wijsheid leert.
Hoort naar het woord van God.
Volmaakt is zijn gebod,
betrouwbaar, rein en he
heilig.
Zijn woord, dat ons verlicht
en onze voeten richt,
geleidt ons vast en veilig.

Verkondiging:
Ps 111 – Fundamenten van lofprijzing

Zingen: DNP: Psalm 111
111: 1-4
Met heel mijn hart prijs ik de HEER.
Groots is zijn werk, aan Hem de eer!
Ik zal in zijn gemeente zingen.
Kijk goed naar wat Hij heeft gedaan:
zijn macht is groot, zijn recht blijft staan.
De HEER doet schitterende dingen.
Hij wil dat niemand ooit vergeet
wat Hij in zijn genade deed.
Zijn trouw laat Hij voor altijd blijken.
Zijn volk kreeg volop proviand.

Hij bracht hen in een eigen land;
wie daar eerst woonden, moesten wijken.
De HEER is eerlijk en oprecht
in wat Hij doet, in wat Hij zegt.
Hij gaf zijn wet voor alle tijden.
Bij zijn verbond hoort zijn bevel
voor het verloste Israël:
zijn woord moet hen voortdurend leiden.
Volmaakt en heilig is de HEER.
Buig in aanbidding voor Hem neer,
dan zul je echte wijsheid leren.
Hij is de God die inzicht geeft;
verstandig is wie voor Hem leeft.
Voor altijd zal zijn volk Hem eren.

Dankgebed en voorbeden
Collecte
De collecte van deze week is voor de diaconie
Je kunt geven via:
 De Givt app: Selecteer NGK Voorthuizen Barneveld
Barn
 Overmaken: op rekening: NL33 INGB 0000 9482 80 t.n.v.
NGK de Ontmoeting met vermelding van collecte 29
augustus 2021

Zingen: HH: 53:1
53:1-3
Halleluja, looft God in zijn heiligdom,
looft Hem in zijn machtig uitspansel;
looft Hem om zijn machtige daden,
looft Hem naar zijn geweldige groo
grootheid.
Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja, halleluja.
Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja.
Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem,
looft Hem met de harp en de citer,
looft Hem met de tamboerijn en reidans,
looft Hem met het snarenspel en fluit.
Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja, halleluja.
Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja.
Looft Hem met de klinkende cimbalen,
looft Hem met de schallende cimbalen.
Alles wat adem heeft, love de Here
Here.
Halleluja, halleluja.
Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja.

Zegenbede

Openluchtdienst Voorthuizen 5 september
Dit jaar ziet, zoals elk evenement en elke kerkdienst, ook de openluchtdienst er iets anders
uit, dan we graag zouden willen en dat we gewend zijn. Een heel aantal veranderingen
hebben we eerder al via uw nieuwsblad, de website en de Barneveldse Krant vermeld. Maar
laten we wél zijn: We hebben weer een openluchtdienst dit jaar en dat is heel wat waard.
Weer alle kerken, samen rondom één God. Op één plek in Voorthuizen!
Reserveer plaatsen vooraf
Wat we ook al vermeld hebben, is dat we maar 1500 mensen een plaats kunnen bieden.
Veel meer zal het niet zijn. Dat betekent, dat we straks met drommen mensen voor het hek
zouden staan, waarvan we een aantal moeten teleurstellen. Dat willen we niet. Om iedereen
een goede kans te kunnen geven om te kunnen komen en oo
ookk een plek te krijgen dan,
hebben we besloten om een reserveringssysteem in te zetten. Dus voordat u naar het
terrein komt, reserveer even een plaats via onze
website www.openluchtdienstvo
www.openluchtdienstvoorthuizen.nl
Als het nu blijkt, dat er geen plaatsen meer beschikbaar zijn. Geen nood. We zijn bezig met
een video-streaming,
streaming, zodat de dienst ook thuis te volgen zal zijn.
Help je mee?
We zoeken vrijwilligers voor het welkomstteam en opbouwteam! Help je mee? Stuur een ee
mail naar info@openluchtdienstvoorthuizen.nl om je aan te melden. Als vrijwilliger hoef
je geen plaats te reserveren! Dan kun je de dienst gewoon als medewerker meemaken.
Op de hoogte blijven?
Houd onze website, Instagram en/of Facebook in de gaten van de Openluchtdienst
Voorthuizen voor meer informatie.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep van de Openluchtdienst Voorthuizen
www.openluchtdienstvoorthuizen.nl

