Liturgie Bredevoort Zomertijd 7 augustus 2022
St. Joriskerk te Bredevoort
Voorganger: Ada Endeveld
Organist: Hans te Winkel
Lector: Inge de Ruijter
Welkom en mededelingen
Voorbereiding
Intochtslied lied 769: 1,2
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Lied 769: 5
Thema: Overzien
Kyriëgebed
Glorialied 726: 1,2,6
Dienst van het Woord
Gebed opening Schrift
Lezing: Openbaring 4
41Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me
eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, dan
laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ 2Op hetzelfde moment raakte ik in
vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. 3Degene die daar
zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog
die eruitzag als smaragd. 4Om de troon heen stonden vierentwintig andere tronen,
waarop vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden
krans op hun hoofd. 5Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en
groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven
geesten van God. 6 Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal.
Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van
achteren een en al oog waren. 7Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het
tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde
leek een vliegende adelaar. 8Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal
ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig,
heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ 9Telkens
als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in
eeuwigheid leeft, 10werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op de
troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor
zijn troon met de woorden: 11‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want
u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’

Lied 409 1,2 (Ev. liedbundel)
Ik zie een poort wijd open staan Waardoor een licht komt stromen
Van ’t kruis waar ‘k vrijlijk heen kan gaan om vrede te bekomen
Refrein: Genade Gods zo rijk en vrij
Die poort staat open ook voor mij Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.
Die open poort, laat d’ingang vrij. De ingang tot het leven.
Aan rijk en arm, aan u en mij komt Jezus vrede geven.
Refrein: Genade Gods zo rijk en vrij
Die poort staat open ook voor mij Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.
Evangelielezing: Lucas 12: 32-40
2
Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.
33
Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet
verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door
geen mot kan worden aangevreten. 34Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.
35
Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 36en wees als knechten
die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor
hem opendoen wanneer hij aanklopt. 37Gelukkig de knechten die de heer bij zijn
komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel
nodigen en hen bedienen 38.Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij
midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. 39.Besef wel: als de heer
des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis
hebben laten inbreken.40..Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt
op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’
Lied 801: 1-4
Overweging
Gedenken overledenen: Dien Stronks, José Doornink
Lied 412: 1
Gebeden en Gaven
Dank- en Voorbeden
Stil gebed
Onze vader
Slotlied: 913: 1,4
Zegen
Antwoord zegen: amen 3x

