Liederen en lezingen zondag 21 mei 2017.
Lied 382 ELB 1,3
1
Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
refrein
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.
3
Staan wij oog in oog met U Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
refrein

Lied 421 ELB
Ben je groot of ben je klein of ergens tussen in:
God houdt van jou.
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin:
God houdt van jou.
Hij kent je als je blij bent,
Hij kent je als je baalt.
Hij kent je als je droevig bent,
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent,
Het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou,
Hij is vol liefde.
God houdt van jou.

Psalm 51
1Voor de koorleider. Een psalm van David, 2toen de profeet Natan hem had bezocht,
nadat hij met Batseba geslapen had.

3Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
4was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden.
5Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
6tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.
Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver.
7Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving,
8maar u wilt dat waarheid mij vervult, u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.
9Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein,
was mij en ik word witter dan sneeuw.
10Laat mij vreugde en blijdschap horen: u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
11Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet.
12Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg.
14Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.
15Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren, en zullen zondaars terugkeren tot u.
16U bent de God die mij redt, bevrijd mij, God, van de dreigende dood,
en ik zal juichen om uw gerechtigheid.
17Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen.
Handelingen 13:13-25
13
Paulus en zijn reisgenoten scheepten zich in Pafos in om naar Perge in Pamfylië
te reizen. Daar verliet Johannes de beide anderen en keerde terug naar
Jeruzalem. 14Paulus en Barnabas trokken van Perge verder naar Antiochië in Pisidië.
Daar aangekomen gingen ze op sabbat naar de synagoge en namen er plaats. 15Na
de voorlezing uit de Wet en de Profeten werd hun namens de leiders van
de synagoge gezegd: ‘Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord
hebt, ga dan uw gang.’ 16Paulus stond op, gebaarde om stilte en zei: ‘Israëlieten en
alle anderen die God vereren, luister naar wat ik u te zeggen heb. 17De God van het
volk van Israël heeft onze voorouders uitverkozen; hij heeft hen, toen ze
als vreemdelingen in Egypte woonden, groot en machtig gemaakt. Met opgeheven
arm heeft hij onze voorouders weggeleid uit Egypte, 18en ongeveer veertig jaar lang
heeft hij hen in de woestijn geduldig verdragen. 19In Kanaän onderwierp hij zeven
volken, en hun land gaf hij in bezit aan onze voorouders. 20Dit alles vond plaats in
ongeveer vierhonderdvijftig jaar. Vervolgens stelde hij rechters aan, die heersten tot
de tijd van de profeet Samuel.21Daarna vroeg het volk om een koning, en God gaf
hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, die veertig jaar
regeerde. 22Toen stootte God hem van de troon en maakte David koning, van wie hij
getuigde: “In David, de zoon van Isaï, heb ik een man naar mijn hart gevonden, die
geheel naar mijn wil zal handelen.” 23En uit Davids nageslacht heeft God,
overeenkomstig zijn belofte, een redder voor Israël voortgebracht, Jezus. 24Voor zijn
komst had Johannes het hele volk van Israël opgeroepen om zich te laten dopen en
een nieuw leven te beginnen. 25Toen zijn levenswerk ten einde liep, heeft Johannes
gezegd: “Wie jullie denken dat ik ben, ben ik niet. Maar let op: na mij komt iemand
anders, en ik ben het niet waard om zelfs maar zijn sandalen los te maken.”

