Liturgie biddag 9 maart
2022 kerk van Hitzum
Mededelingen
Zingen: intredelied gezang 246b: 1 , 3, 4 en 5 De Maan is opgekomen.
1

De maan is opgekomen.
De aarde ligt in dromen.
De nacht is stil en klaar.
De donk're bossen zwijgen
en van de beemden stijgen
de nevels wit en wonderbaar.

3

Ziet gij de maan? De schone
wil zich maar half vertonen,
toch is hij er geheel.
Zo zijn er grote zaken
waar wij geen ernst mee maken:
ons oog ziet enkel maar een deel.

4

Wij mensen, arm en zondig,
onmachtig en onmondig,
wat denken wij dan wel?
Of wij ons al vermeten
te menen iets te weten,
’t is maar een droom, een schaduwspel.

5

Doe ons uw heil aanschouwen,
niet op ons oog vertrouwen,
niet blij zijn met de schijn.
Doe ons de eenvoud vinden,
en, God, voor U als kind'ren
op aarde vroom en vrolijk zijn.

1

Bemoediging
V:

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen

Groet
V:
Genade, barmhartigheid en vrede
zij u van God, de Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer.
Amen.
Gebed
Lezing Psalm 111
1 Halleluja!
Ik wil de HEER loven met heel mijn hart
in de grote kring van oprechten.
2 Machtig zijn de werken van de HEER,
wie ze liefheeft, onderzoekt ze.
3 Zijn daden hebben glans en glorie,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4 Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
genadig en liefdevol is de HEER.
5 Hij gaf voedsel aan wie Hem vrezen,
eeuwig gedenkt Hij zijn verbond.
6 Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hun het land van andere volken.
7 Rechtvaardig en eerlijk is het werk van zijn handen,
uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
8 ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,
gemaakt volgens waarheid en recht.
9 Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig zijn verbond ingesteld.
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.
10 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,
leven naar zijn regels getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.
Zingen Psalm 111: 1, 5 en 6
1

Van ganser harte loof ik Hem
2

in ’t midden van Jeruzalem,
de Heer in ’t midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.
5

Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd
en zijn verbond staat voor altijd,
een licht hoog op de berg ontstoken.
Heilig en zeer te duchten is
zijn naam in de geschiedenis.
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

6

Van alle wijsheid het begin
is: vrees de Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

Preek
Orgelspel
Zingen Gezang 885: 1 en 2
1
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.
2

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 en gaven
Dankgebed
Voorbeden
Stilte
3

Onze Vader (NBV):
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.
Inzamelingen der gaven
Slotzang: 1009: 1, 2 en 3
1

O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

2

Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

3

Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

4

Uitzending en zegen
Ga nu heen in vrede met de zegen van onze God:
De Here zegent U en behoedt U.
De Here doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig
De Here verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede
G: Amen (3x)

5

Bijlage a De Tien woorden als smeking
Tien geboden
Met gezongen respons:

Voorganger:
U roepen wij aan, o God,
hoor onze stem, krachtens uw goedheid.
HEER, maak ons levend naar uw recht,
(Psalm 119:149)
Gij die tot uw volk spreekt:
Lector:
Ik ben de HEER, uw God, die u uit het land Egypte,
uit het diensthuis, geleid heb.
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
A:
Zie naar ons om en bevrijd ons.
L:
Gij zult u geen gesneden beeld maken
noch enige gestalte
van wat boven in de hemel,
noch van wat beneden op de aarde,
noch van wat in de wateren onder de aarde is.
Gij zult u voor die niet buigen,
noch hen dienen;
want Ik, de HEER, uw God,
ben een naijverig God,
die de ongerechtigheid der vaderen
bezoek aan de kinderen,
aan het derde en aan het vierde geslacht
van hen die Mij haten,
en die barmhartigheid doe aan duizenden
van hen die Mij liefhebben
en mijn geboden onderhouden.
6
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Zie naar ons om en bevrijd ons.
Gij zult de Naam van de HEER, uw God,
niet ijdel gebruiken,
want de HEER zal niet onschuldig houden
wie zijn Naam ijdel gebruikt.
Zie naar ons om en bevrijd ons.
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt;
zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;
maar de zevende dag is de sabbat van de HEER, uw God;
dan zult gij geen werk doen,
gij noch uw zoon, noch uw dochter,
noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd,
noch uw vee,
noch de vreemdeling die in uw steden woont.
Want in zes dagen
heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt,
de zee en al wat daar in is,
en Hij rustte op de zevende dag;
daarom zegende de HEER de sabbatdag
en heiligde die.
Zie naar ons om en bevrijd ons.
Eer uw vader en uw moeder,
opdat uw dagen verlengd worden
in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
Zie naar ons om en bevrijd ons.
Gij zult niet doodslaan.
Gij zult niet echtbreken.
Gij zult niet stelen.
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
Zie naar ons om en bevrijd ons.
Gij zult niet begeren uws naasten huis;
gij zult niet begeren uws naasten vrouw,
noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd,
noch zijn rund, noch zijn ezel,
noch iets dat van uw naaste is.
Zie naar ons om en bevrijd ons.

Voorganger:
U roepen wij aan, o God,
maak ons levend naar uw recht.

7

Bijlage B: De Tien Woorden in een
bewerking van Karel Eijkman
1

Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie vrijgemaakt uit een onvrij land.
Houd je dan ook aan je bevrijder.
En zorg ervoor dat je vrij blijft van andere goden.

2

Probeer mij niet uit te tekenen.
Dat betekent ook dat je niet mag beweren dat je precies weet hoe God is en
hoe Hij eruitziet.

3

Noem mijn naam niet bij dingen waar ik niet mee te maken wil hebben.
Dat betekent dat je voorzichtig moet zijn met dat woord God.

4

Vier een dag in de week als mijn dag.
Dat betekent dat het een vrije dag is. Op zo'n dag moet je alle mensen die
voor je werken, vrij geven.

5

Houd je vader en moeder in ere.
Want als je dat niet doet, als je oudere mens en maar laat zitten dan zorg je
er niet voor dat ze vrij kunnen zijn.

6

Sla niemand dood. Dat betekent ook dat je elkaar niet in de steek laat.
God gaf ons de kans om te leven.
Dus mag je elkaar het leven niet onmogelijk maken.

7

Blijf trouw aan de mensen van wie je houdt.
Dat betekent ook dat mensen zuinig moeten zijn op mensen die van elkaar
houden.
Als God een God is, die van de mensen houdt, moeten de mensen ervoor
zorgen dat mensen van elkaar kunnen houden.

8

Steel niet.
Als de God die ons in de woestijn genoeg te vinden geeft om van te leven,
onze God is, dan mag je niet voor jezelf inpikken wat van iedereen is.

9

Spreek niet vals.
Dat betekent dat je nooit een ander mag verraden door hem verdacht te
maken. Als we God willen vertrouwen op zijn woord, maar we kunnen elkaar
niet vertrouwen, dan worden we nooit vrij voor elkaar.

10

Wil niet altijd hetzelfde hebben wat bij een ander hoort.
8

Dat betekent ook: je moet niet altijd zo willen zijn als een ander is.'

En toen Mozes deze tien gezegdes, die in de bijbel de tien geboden worden
genoemd, allemaal had opgenoemd, zei hij:
'Het belangrijkste is dit: God heeft ons vrijgemaakt. Houd je aan die God.
En dat betekent ook: Houd van de mensen.
De vraag is nu of jullie dit willen. Als jullie het niet willen, kan het niet.'
En toen zei het hele volk: 'Ja, hier willen wij aan meedoen.'
En dat is de eerste grote afspraak geworden tussen God en de mensen.
Uit ‘Woord voor woord’
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