Vrijheid als een zware opdracht? Vrijheid in 2020 betekent voor de meeste mensen dat
ze heer en meester over hun eigen leven zijn. Dat zegt denker des vaderlands Daan
Roovers. Ze noemt vrijheid aan de ene kant een ontzettende luxe, maar aan de andere
kant een zware opdracht: als alles kan, hoe ga ik dat dan waarmaken? Wat betekent
vrijheid voor jou? Vanzelfsprekende luxe? Zware opdracht? Allebei misschien?

Beginafbeelding
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vrijheid als een zware opdracht?
Voorganger:Karin Kooi, Kerk-To-Go Tim Vreugdenhil
Ouderling van dienst: Johan Meure
Organist: Niek Hartog
Techniek: Klaas Kramer, Mark de Waal en Elise Dijkstra
ORGELSPEL
9.50 uur Orgelspel door Niek Hartog
WOORD VAN WELKOM (door ouderling van dienst)
DREMPELGEBED
OPENINGSLIED:
NL 865 vers 1 en 3 ‘Komt nu met zang van zoete tonen’
1. Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
zijn lof vermeer',
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die zulk een groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!
3. De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duist're wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer,
die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.
BEMOEDIGING:
ouderling
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
ALLEN: De Heer van hemel en aarde.
ouderling
Heer, onze God, keer U naar ons toe,
ALLEN: En doe ons weer leven met hart en ziel.
GROET
STIL GEBED
KYRIEGEBED (bevestigd door Kyrie Eleison uit Ghana NL301j)

KINDERPRAAT
GEBED OM INSPIRATIE
LEZING:
Galaten 5 vers 1 en de verzen 13 tot 18
Vers 1: Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand
en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
Vers 13
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw
eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is
vervuld in 1 uitspraak: Heb uw naaste lief als uzelf.
Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt
verslonden. Ik zeg u laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op eigen
begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest
2

verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen
wat u wilt.
Zingen
NL lied 313 vers 1
Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.
OVERWEGING:

https://www.youtube.com/watch?v=zFFLlpC9f9Q
ORGELSPEL
ZINGEN
NL 330 vers 1,2 en 3
1. Wie oren om te horen heeft,
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden,
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.
2. Bemint uw Heer te allen tijd,
dient Hem met alles wat gij zijt,
aanbidt Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.
3. Biedt uw naaste d helpende hand,
een woning wilt u hen geven
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
Doet dit en gij zult leven
VOORBEDEN (Stil gebed/Onze Vader)
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
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Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid
Amen
MEDEDELINGEN (OVD) / COLLECTEDOELEN (OVD)
Slotlied: NL 146C vers 1 ‘Alles wat adem heeft love de HERE’
Alles wat adem heeft love de ere
Zinge de lof van Isrels God
Zolang ik hier in het licht mag verkeren
Roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
Worde geloofd door alwat leeft.
Halleluja! Halleluja!
zinge de lof van Isrels God!
WEGZENDING EN ZEGEN
Allen: Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen
Jezus, Christus onze Heer,
amen God uw naam ter eer!
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