Liturgie zondagavond 18 februari 2018 Noordeloos Ontmoetingskerk

Thema: Zachtmoedig
Welkom
Lied psalm 91a
Stilgebed
Votum en Groet
(Klein Gloria)
Inleiding op de dienst
Zingen Avondlied 263
Gebed
Lezen Numeri 12, 1-7 (NBG 1951)
Mirjam nu sprak met Aäron over Mozes naar aanleiding van de Ethiopische
vrouw, die hij genomen had, want hij had een Ethiopische vrouw genomen, en zij
zeiden: Heeft de Here soms uitsluitend door Mozes gesproken, heeft Hij ook niet
door ons gesproken? En de Here hoorde het.
Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de
aardbodem.
Toen zeide de Here onverwijld tot Mozes, Aäron en Mirjam: Gaat met uw drieën
uit naar de tent der samenkomst.
Daarop gingen zij met hun drieën uit. Toen daalde de Here neder in de
wolkkolom, stelde Zich in de ingang der tent, en riep Aäron en Mirjam; en zij
traden beiden naar voren. Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u
een profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een
droom spreek Ik met hem. Niet aldus met mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij
is in geheel mijn huis. Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet
in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des Heren.
Zingen lied 601 : 1

Lezen Matteus 5, 1, 2 en 5
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn
leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. ‘Gelukkig de
zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten’.
Zingen lied 601 : 2
Verkondiging: ‘Zachtmoedig’
Orgelspel, gevolgd door Psalm 76 : 2 + 5
Geloofsbelijdenis (gaan staan) (naar psalm 131)
Heer, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is voor mij
en te hoog gegrepen.
Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij.
Israël, hoop op de Heer,
van nu tot in eeuwigheid.
Zingen 343
Dankzegging en Voorbeden
-afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Inzameling van de Gaven,
Slotlied 418
Wegzending en Zegen
De gemeente zingt Amen

