Liturgie voor de eredienst
op zondag 10 januari 2021 om 10:00 uur
in de Hervormde kerk van Valkenburg ZH
Voorganger: Ds. J. B. Alblas
uit Katwijk aan Zee

Thema: Handen uit je mouwen!

Voor de dienst orgelspel
Gerard, Janneke, Henk en Annet: Opwekking 539
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.
Kom.
Eens zal elke tong U belijden als Heer,
Buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd
Die nu in U gelooft.
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.

Kom.

Eens zal elke tong U belijden als Heer,
Buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd
Die nu in U gelooft.
Ouderling van dienst: Adri Imthorn
Muzikale medewerking:
Orgel, Ton Baris
Zang, Gerard, Janneke, Henk en Annet
Gemeentezang

Eens zal elke tong U belijden als Heer,
Buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd
Die nu in U gelooft.
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Zingen: Psalm 92:1,2
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.

1.Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men den Here prijst,
dat men Hem eer bewijst:
Zijn Naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.

Kom.

Welkom en afkondigingen
Zingen: Gezang 473:1,2,10

2. Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote Naam des Heren.

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
Op de wegen van uw wet.

Gebodslezing
Zingen: Psalm 17:3,7

10. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

3. Gij hulp van wie wordt overmand,
hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden!
Hoe zegent Gij die U verbeiden,
die schuilen bij uw rechterhand.
Behoed mij dan, laat mij niet vrezen,
behoed de appel van uw oog;
breid uit uw vleugels van omhoog
en laat mij zo geborgen wezen.

Stil gebed, Bemoediging en Groet
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M'n hand kan niet zeggen tegen m'n voet
Ik heb jou niet nodig
Stel je es voor dan ging het niet goed
Niets is er overbodig
Want al kan ik met m'n handen ballen
Zonder m'n voeten zou ik
op m'n snufferd vallen

7. O blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw goddelijk beeld.
Gebed

Hand voet knie oog oor neus haar
Alles is nodig voor elkaar
Alles is nodig voor elkaar
Ik ben de hand en jij de voet.
Wij zijn allebei nodig.
Wat ik niet kan, kan jij juist goed.
Niemand is overbodig.
Jij bent gemaakt om mee te spelen.
Te lachen en te huilen en alles mee te delen.

Kindermoment door Gerie van Vliet
Kinderlied: Marrianne van der Plas (eerdere opname)
Dit is m'n hand en dat m'n voet
'k Heb ze allebei nodig
Waar moet ik heen als één het niet doet
Niets is er overbodig
'k Heb m'n voeten nodig om te lopen
En m'n handen om m'n schoenen vast te knopen

Niemand is minder, niemand is meer.
Ieder is nodig bij de Heer.
Ieder is nodig bij de Heer.
1e Schriftlezing: Markus 3:1 t/m 6

Hand voet knie oog oor neus keel
Alles is nodig niets teveel
Alles is nodig niets teveel

Jezus geneest een verschrompelde hand
1
En Hij kwam opnieuw in de synagoge; en er was daar
iemand die een verschrompelde hand had. 2En ze letten
scherp op Hem om te zien of Hij hem op de sabbat genezen
zou, opdat zij Hem zouden kunnen beschuldigen. 3En Hij
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zei tegen de man die de verschrompelde hand had: Sta
op en ga in het midden staan. 4En Hij zei tegen hen: Is het
geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen,
een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. 5En
nadat Hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk
bedroefd over de verharding van hun hart, zei Hij tegen de
man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en zijn hand
werd hersteld, gezond als de andere. 6En toen de Farizeeën
weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de
Herodianen tegen Hem hoe zij Hem om zouden kunnen
brengen.

2. Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden we uit ons zondengraf.
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren opgestaan, achter U ten hemel gaan!
3. In uw hoede zijn wij wel geborgen,
en schoon eerlang 't oog ons breek',
open gaat het op de grote morgen
na deez' aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als we onsterflijk, uit de dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waar!

2e Schriftlezing: Kolossenzen 2:16,17 (NBV)
16
Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en
drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en
sabbat. 17Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de
werkelijkheid is Christus.

Verkondiging: Markus 3:5 Steek uw handen uit!
Thema: Handen uit je mouwen!

Zingen: Gezang 221
1. Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaalgen sabbathsvree!

Zingen: Gezang 293:3
3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
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Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij.

Gerard, Janneke, Henk en Annet: Opwekking 595
Licht van de wereld
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.
Bij U wil zijn, elk moment

En nooit besef ik hoe U leed }
de pijn die al mijn zonden deed. } 4x

Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij.

Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen.
Legde Uw heerlijkheid af.

refrein: 2x

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Collectemoment onder orgelspel

Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij.

Gerard, Janneke, Henk en Annet Opwekking 638
Wie is als Hij
De Leeuw maar ook het Lam
Gezeten op de troon
Bergen buigen neer
De zee verheft haar stem
Voor de allerhoogste Heer
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Prijs Adonai
Wanneer de zon opkomt
Totdat zij ondergaat
Prijs Adonai
Alle naties van de aard
Alle heiligen: aanbid Hem.

Prijs Adonai
Wanneer de zon opkomt
Totdat zij ondergaat
Prijs Adonai
Alle naties van de aard
Alle heiligen: aanbid Hem

Zegen
beantwoord met Gezang 456:3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw Naam ter eer

Wie is als Hij
De Leeuw maar ook het Lam
Gezeten op de troon
Bergen buigen neer
De zee verheft haar stem
Voor de allerhoogste Heer

Orgelspel
Prijs Adonai
Wanneer de zon opkomt
Totdat zij ondergaat
Prijs Adonai
Alle naties van de aard
Alle heiligen: aanbid Hem

Zondag 17 januari
10:00 uur Zendingsdienst met Ds. G Bremmer
Muzikale medewerking Marrianne van der Plas
16:30 uur Jongerendienst
Sprekers: Coby Volwater en Arjan Glasbergen
Thema: Hoe gaaf is het als je iets kunt betekenen voor
een ander

Prijs Adonai
Wanneer de zon opkomt
Totdat zij ondergaat
Prijs Adonai
Alle naties van de aard
Alle heiligen aanbid Hem
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