LITURGIE voor ZONDAG 2 februari 2020 PG De Levensbron
Voorganger: pastor Erik Tramper
Organist: Piet den Ouden
Piano – Zang : Stanley en Dianne
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied:
Lied 149 :
Votum
Stil gebed
Bemoediging en groet

1,2

“Halleluja! Laat opgetogen.”

Lied van toenadering:
HH 433
“Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang”
Dianne en Stanley
Toenaderingsgebed
Genadeverkondiging
Leefregel
“10 woorden in NT perspectief”
Zingen:
Psalm 138:2,4
“Ten dage dat ik riep hebt Gij”
Gebed bij de opening van het Woord om de verlichting met de Heilige Geest
======================================
Zingen:
HH 247
“God die alles maakte”
De kinderen mogen naar de nevendienst
======================================
Lezingen:
OT
Ruth 1: 13b-22
(voorgelezen door ………..)
Zingen:

NT

HH 49
“Heer, U doorgrond en kent mij”
Dianne en Stanley

Mat 11: 25-30

Overdenking

“van wanhoop naar hoop”

Orgelspel
Zingen:

Lied 885

“Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader”

Dankzegging – voorbede – stil gebed – gesproken Onze Vader - Amen
Collecte
(onder collecte OPW 599 Dianne en Stanley)
De kinderen komen terug in de kerk
Zingen:

Lied 793

“Bron van liefde, licht en leven”

Zegen, beantwoord met “Amen, amen, amen”
Orgelspel
============================================================
TIJD VOOR ONTMOETING!!

De 10 geboden in nieuwtestamentisch perspectief

Ik ben de HEER, uw God, uw VerbondsGod en uw Bevrijder. In Jezus
Christus heb Ik u bevrijd en tot vrijheid geroepen. Blijf mijn verbond
trouw en bewaar mijn vriendschap. Blijf bij Mij, Ik ben jouw bevrijder.
1. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen.
Niets of niemand van deze wereld, die Ik geschapen heb,
zult u vergoddelijken en in plaats van Mij liefhebben
of vertrouwen en gehoorzamen.
2. U zult u geen voorstelling van Mij maken buiten Jezus Christus om.
In Hem heb Ik Mij aan u geopenbaard. Zie Mij in Hem.
3. Wees zijn getuige en belijd Mijn naam, die Hij u bekend gemaakt
heeft.
4. U zult niet leven om te werken, maar werken om te leven.
Leef voor Mijn aangezicht en houd de dag van Christus’ opstanding
in ere als de dag van de bevrijding en de blijdschap. Leef vanuit de
zondag al de dagen van uw leven, want Ik ben de HEER.
5. Uw vader en uw moeder - laat hen tot hun recht komen als uw
vader en uw moeder, die Ik u gaf. Uw kinderen - laat die tot hun
recht komen als uw kinderen, die Ik aan uw zorg toevertrouwde.
6. Voor het leven van uw naaste zult u eerbied hebben. Ook hij of zij
behoort Mij toe. Ook voor hen is Christus gestorven en opgestaan.
Zijn leven mag u niet aantasten of vernietigen.
7. Naar mijn beeld heb Ik u geschapen: man en vrouw, mens. U zult elkaar
liefhebben en trouw blijven. U zult elkaar als jongens
en meisjes en mannen en vrouwen eerbiedigen en niet tot een
object verlagen.
8. Rentmeesters van wat Ik u toevertrouwde bent u. Geen bezitters!
De aarde en haar volheid behoren Mij toe. Mij en het geld kunt u
niet tegelijk dienen. U zult geven en altijd weer geven.
9. In de omgang met elkaar zult u de waarheid en het recht
liefhebben. In uw spreken over uw naaste zult u oprecht en
betrouwbaar zijn. Laat uw ja ‘ja’ zijn, en uw nee ‘nee’.
10. Uw naaste zult u geven wat hem toekomt en in uw hart geen
afgunst toelaten.
Aan mij, de HEER, uw God, zult u uw hart en uw leven geven. U zult Mij
als uw VerbondsGod en uw Bevrijder liefhebben met geheel uw hart,
met geheel uw verstand en met al uw krachten. Ook uw naaste zult u liefhebben,
want hij is gelijk als u. Ik ben de HEER, uw God.
Schriftlezingen:
OT
Ruth 1: 13b-22
(NBV)
Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; de HEER heeft zich tegen mij gekeerd.’
Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van
haar zijde.
‘Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei Noömi, ‘ga haar toch achterna!’
Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u
gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.
Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de
dood zal mij van u scheiden!’
Noömi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan.
Zo gingen zij samen verder, tot in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal
in de stad riepen de vrouwen: ‘Dat is toch Noömi?’
Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet Noömi, noem me Mara,
Toen ik hier wegging had ik alles, maar de HEER heeft mij met lege handen laten terugkomen.
Waarom mij nog Noömi noemen, nu de HEER zich tegen mij heeft gekeerd, nu de Ontzagwekkende me
kwaad heeft gedaan?’
Zo kwamen ze samen terug uit Moab, Noömi en haar schoondochter Ruth, de Moabitische. Ze kwamen
in Bethlehem aan bij het begin van de gersteoogst.
NT

Mat.11 : 25-30

(NBV)

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen
en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
Ja, Vader, zo hebt U het gewild.
Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de
Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie
werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

