Zondag 23 augustus 2020 Kleopas 10.00 uur openluchtdienst Ds NW van de Houten
Welkom
Zingen Psalm 108:1,2 (NB) (staande)
Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Ja, hoger dan het hemels blauw
Uw lof te zingen is mijn lust.
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
Maakt, harp en luit, den Here groot.
Verhef U, dat uw aangezicht
Mijn lied begroet het morgenrood.
de hemel met zijn glans verlicht.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
Op aarde blink' uw heerlijkheid.
onder de volken en ik doe
Gord uw geliefden tot de strijd.
in ieder land mijn psalm weerklinken,
Ten zege zij uw hand geheven,
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.
Stil gebed, votum en groet
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Zingen HemelHoog lied 627:1,2 Abba Vader
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Zingen HemelHoog lied 391: U roept ons samen
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig 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 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.
Gebod
Zingen Gezang 449:1,3, 4,5
God enkel licht,
Heer, waar dan heen?
wiens aangezicht
Tot U alleen!
zo blinkend is van luister,
Gij zult ons niet verstoten.
ziet ons onrein,
Uw eigen Zoon
ziet hoe wij zijn
heeft tot uw troon
vervallen aan het duister.
de weg ons weer
ontsloten.
Gebed
Intro door Marieke

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.
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.
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!_
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, die U aan ons geeft.
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.

Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuld'loos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

God onze Heer,
wil tot uw eer
ons klein geloof
versterken.
Dan zullen wij
Hem, waarlijk vrij,
volgen in goede werken.

Zingen OpToonHoogte lied 482 Dank U voor de wondr’n die gebeuren
Dank U voor de wond'ren die gebeuren.
Dank U voor het zonlicht in de straten;
Dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren
Dank U dat als vrienden mij verlaten
van Uw liefde voor een mens vertelt.
U vanuit de hemel naar mij lacht.
Refrein.
Refrein: Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Dank U voor het wonder in mijn leven;
Amen, amen, amen.
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht.
Dank U voor die duizend mooie dingen;
Dank U voor Uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag. Refrein.

Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.
Refrein.

Schriftlezing Johannes 8:1-11
1 Jezus ging naar de Olijfberg, 2 en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem
toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. 3 Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij hem
die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op
heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt
u daarvan?’ 6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte
zich en schreef met zijn vinger op de grond. 7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie
zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ 8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond.
9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw
die in het midden stond. 10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’
11 ‘Niemand, heer, ‘zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet, ‘zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’
Zingen Psalm 32:1, 2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gelukkig wie door God is vrijgesproken,
wie met bedrog en ontrouw heeft gebroken.
Gelukkig als de HEER zijn schuld vergeeft,
als in zijn geest geen onoprechtheid leeft.
Mijn misdaad bleef aan mijn geweten knagen.
Ik leed voortdurend, kreunde hele dagen.
Uw hand lag op mij, tot ik niet meer kon;
mijn kracht smolt weg als in de zomerzon.

Toen ik was vastgelopen in mijn zonden
kwam ik tot inkeer; ik zei onomwonden:
‘O HEER, ik was ontrouw, vergeef het mij’ mijn schuldenlast verdween, U sprak mij vrij.
Laat allen die zichzelf aan U verbinden,
U zoeken, HEER, zolang U zich laat vinden.
U bent mijn schuilplaats, onheil raakt mij niet;
ik juich het uit omdat U redding biedt.

Verkondiging n.a.v. thema: “Ik veroordeel je ook niet”
Zingen HemelHoog lied 336 Groot is uw trouw
Groot is uw trouw, o Heer, Mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart,
Dat bewijst Gij ook nu.
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.
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.

Gebeden

OpToonHoogte lied 165 Vrede van God (staande)
Vrede van God, de vrede van God, In Jezus' naam, in Jezus' naam,
De vrede van God zij met jou.
In Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van hem, vrede van God,
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
De vrede van God zij met jou.
Zegen

Heilige geest, de heilige geest,
De Heilige geest zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

