Voorganger ds Sijtsma – van Oeveren dienst van 31 juli 2022, 10.00 uur
Thema: “De Grondwet van Gods Koninkrijk”
Voor de dienst: Lied 382: 1,3 Elb
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Ps. 146: 3,8 (OB)
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
vestigt op den HEER, zijn God.
't Is de HEER van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER.

Stil Gebed
Votum en Groet
Gloria: Gez. 255: 1
Verootmoedigingsgebed : daarna zingen: Gez. 463: 1
Genadeverkondiging daarna zingen: Gez. 463: 3,4
Wetslezing
daarna zingen : Ps. 119: 47
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing : Mt. 5: 1 t/m 12 (HSV)
Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn
discipelen bij Hem. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:
Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd
worden.
Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der
hemelen.
Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt,
omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben
ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

Zingen: Lied Christiaan Verwoerd: “Hier wacht de schepping op”
Verkondiging
Tijdens de verkondiging:
na deel I zingen Gez. 328: 1
na deel II zingen Ps. 34: 7
na deel III zingen Gez. 473: 7
na deel IV (Amen) zingen: Lied 553: 1,3 Hemelhoog ( wijs Ps. 150)
Dank U, Heer, voor al wat leeft,
dank voor alles wat Gij geeft:
voedsel, vreugde, overvloed –
Gij zijt overstelpend goed!
Dank U wel voor al wat groeide,
wind en wolken, licht en lucht,
velden vol van goede vrucht,
dank dat duizend bloemen bloeiden!
Armen in uw koninkrijk
zijn reeds U, de koning rijk –
wie zachtmoedig is beërft
land waarin geen kind meer sterft;
wie hier treurt mag binnentreden,
wie een hart heeft recht en rein
zal daar zonder zorgen zijn:
eindelijk een land van vrede!

Dankgebed en voorbeden
Collecte
Geloofsbelijdenis lezen
Slotlied: Gez. 456: 1,2
Zegen
Amen: Gez. 456: 3

