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VIERTIENDE ZONDAG NA TRINITATIS

Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
Psalm 118:1

Voorganger – ds. K. Wilson
Pianist – zr. A. Bernhard
Mededelingen/Schriftlezing: Zr. A. Hoogvliets/zr. T. Koulen

Welkom, Mededelingen & Dagteksten
Wij komen als geroepen / en aan het licht gebracht.
het leven te begroeten / heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen, getekend met een naam,
van ongeweten toekomst / de mede-erfgenaam.
Geroepen om te leven, gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede, van liefde ongehoord.
herboren, uitgetogen / uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade, het donker al voorbij!
Getekend voor ons leven / als kind’ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen, de dag als vergezicht.
God, breng onszelf op adem / en treed in ons bestaan.
bezegel onze vreugde / hier met uw eigen naam! NH 112
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Openingsgebed:
In de naam van God,
uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn.
Amen.
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vertrouwen.
Wij prijzen U, Heer, voor’t ontdekkende licht,
Dat het hard Heeft geopend, Uw werk heeft verricht
Halleluja, U zij d' ere! Halleluja, amen!
Halleluja, U zij d' ere! O trek ons tot Hem!
We tan dan, mi sil', tan dan klari fu tru
fu go wakti En kon, fu ontvange En bun!
Haleluya, gi En glori! Haleluya, amen!
Haleluya, gi En glori! Nyun libi ben kon!

JdH 443
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Loof de HEER, mijn ziel.
De HEER wil ik loven zolang ik leef, mijn God bezingen zolang
ik besta.
Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling, bij
wie geen redding is.
Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat
hij met zijn plannen ten onder.
Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop
vestigt op de HEER, zijn God,
die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar
leeft,
Hij die trouw is tot in eeuwigheid,
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recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen.
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De HEER is koning tot in eeuwigheid.
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O dat toch een ieder op lieflijke wijzen
de Heiland als Redder mocht loven en prijzen!
Ja iedere polsslag zij uiting van dank,
en iedere ademtocht vreugdegezang!
Zo gaan wij, vertrouwend op U, Heiland, verder.
Gij hebt ons tot hiertoe gebracht, goede Herder!
Schenk ons, o Heer Jezus, op al onze wegen,
ontferming, genade en vrede en zegen.

KBN 44

1e Schriftlezing: Exodus 15:19-21
Toen de paarden, wagens en ruiters van de farao de zee in waren getrokken, had de HEER het water over hen heen terug laten stromen, maar de
Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land.
20De profetes Mirjam, Aärons zus, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen
volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend. 21En Mirjam zong dit
refrein: ‘Zing voor de HEER,
zijn macht en majesteit zijn groot!
Paarden en ruiters wierp Hij in zee.’

🎜 Aleluya! Prèise Masra! Yu mi sili, prèise En!

Prèise En èn taki tangi na yu heri libiten!
Libisuma no kan helpi, den no yere, den no si;
ma mi Masra si èn yere, A de kon fu helpi mi!
Te na swampu mi de sungu, libisuma si mi, - tan!
Ma mi Masra trowstu, helpi, puru mi nang' tranga an'!
Te mi lasi krin na busi, mi de bari, mi de krei!
No wan suma de fu piki: Masra yere mi dape!
Te mi de na sondunowtu, mi de suku helpi tu;
no wan suma man fu helpi; Masra helpi mi fu tru!
Mi bun Masra mi sa prèise, mi sa gi En bigi nen:
Aleluya mi sa singi noyaso en alaten!
Aria 67
2e Schriftlezing (voor overdenking): Jesaja 12:1-6
1Op die dag zul je zeggen:
‘Ik zal U loven, HEER.
U bent woedend op mij geweest,
maar uw toorn is geweken, U troost mij.
2God, Hij is mijn redder.
Ik heb een vast vertrouwen, ik ben niet bang,
want de HEER is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer,
Hij heeft mij redding gebracht.’
3Vol vreugde zullen jullie water putten
uit de bron van de redding.
4Op die dag zullen jullie zeggen:
‘Loof de HEER, roep zijn naam uit.
Maak alle volken zijn daden bekend,

verkondig zijn verheven naam.
5Zing een lied voor de HEER,
machtig zijn zijn daden.
Laat heel de aarde dit weten.
6Jubel en juich, inwoners van Sion,
want groot is de Heilige van Israël,
die in jullie midden woont.’
🎜 1.

Groot is uw trouw, O Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van om keer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw,
o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt.
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Ref.
JdH 149

Overdenking en Orgelspel
1e en 2e Collecte:
🎜 Zoek eerst het koninkrijk van God,

en zijn gerechtigheid
en dit alles krijgt u bovendien,
Hallelu, halleluja.
Ref. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord,
dat door de Heer gesproken wordt
Hallelu, halleluja.
Ref. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoek en gij zult het vinden.
Klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.
Ref. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja
(Dit lied kan in twee stemmen als rondje gezongen worden.)
KBD 134

Dankgebed, Voorbede & Het Onze Vader:
Onze vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,
en leid ons niet in
verzoeking maar verlos ons van de boze.
🎜 Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Zegenbede
L:
Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
🎜 Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven.
Die uit genade ons behoudt te allen tijd,
is hier en overal een helper die bevrijdt. KBN 220
L:

Zegen

G: 🎜 In Jezus naam, ja amen.
🎜 Wansani de fanowdu tru
fu wi mofinawan,
fu kon wan reti eigendom
fu wi bun Hèlpiman;
dan no wan sani kan prati
wi nanga En, dan wi sa si,
En luku wi tumusi bun,
En de wan bun Patron. KBN141
Vreugde en verdriet delen:
🎜 Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, er is een God, er is
een God, stort bij hem uit o mens toch uw hart, er is een God
die hoort. Ga steeds naar Hem om hulp en om raad, wacht
niet te lang, 't is spoedig te laat. Dat niet door twijfel 't hart
wordt verstoord. Er is een God die hoort.
Van oost naar west, van zuid naar noord, mens zeg het voor,
mens zeg het voort, wordt 's Heren liefde alom gehoord,
mensenkind zeg het voort. Dwaal niet in 't duister, ga niet
alleen, maar zoek het heil bij Jezus alleen. Dat al uw hoop op
Hem is gericht, Jezus is 't eeuwig licht.
MP551

Deze week:
dinsdag,
20 sepbtember, 19.30 Bijbelstudie online
donderdag, 22 september, 19.30 Huiskamerbijeenkomst, Hoorn
vrijdag,
23 september, 14.00 Gebedsgroep, Zaandam
zaterdag, 24 september, gebedswacht
10.00 -13.00 klussendag
Hei-dag van de oudstenraad
zondag,
25 september, 11.00 Kerkdienst, aansluitend
Heilig Avondmaal, Haarlem
14.00 Kerkdienst, aansluitend
Heilig Avondmaal, Hoorn

Collectedoelen:
- 1e collecte: EBG Noord-Holland
2e collecte: Interkerkelijk Vredesberaad (PAX)
- Het IKV is in 2006 gefuseerd met Pax Christi tot een grotere
organisatie om het werk beter te kunnen coördineren en efficiënter
te kunnen werken. Deze organisatie treedt onder de naam PAX naar
buiten. Tegenwoordig steunt deze organisatie een aantal
vredesprojecten wereldwijd, voornamelijk in conflict- en
spanningsgebieden. De EBG Nederland is lid van het IKV en wij
allemaal zijn opgeroepen om dit werk te steunen.
- 3e collecte: Renovatiefonds kerkgebouw
Een gezegende voortzetting van deze zondag en
een vruchtbare (werk)week toegewenst,
mede namens de oudstenraad!

