Orde van dienst Startzondag 13 september 2020 – PG Lekkerkerk – Johanneskerk – 10:00 u.
Muzikale begeleiding: Richard den Ouden en een Combo
Kleur: groen
Thema: Het goede leven (jaarthema PKN)
Welkom en mededelingen
Zingen:

Psalm 119: 13 en 14

13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -,
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,
niet gretig schatten om mij heen vergare.
Als Gij de weg der wet mij weten doet,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.
14 Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gebed om het goede leven voor iedereen
Luisteren naar:
Opwekking 715 - Wat hou ik van Uw huis
1 Wat hou ik van uw huis,
HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw
om de levende God.
2 Een vogel is er thuis,
HEER van de hemelse legers,
een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans
om te zingen voor U.
3 Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt
in zijn heilige stad.
4 Ach hoor en kijk naar mij,
HEER van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn
in een duistere tent.

5 De HEER beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
HEER van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij
die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis.
Moment met jong en oud 'Leef het goede leven' (invulling Richard)
Luisteren naar:

Lied 783 Voor mij is geluk

1 Voor mij is geluk de wind om mijn oren,
de zon in de lucht en languit in 't gras.
Voor mij is geluk de stilte te horen
om zo te ontdekken hoe het ooit was.
2 Voor mij is geluk het leven te delen,
een hand in mijn hand en samen op pad.
Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen
en zachtjes te fluisteren: ‘Jij bent mijn schat’.
3 Voor mij is geluk om vrede te maken.
De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt.
Voor mij is geluk de ruzies te staken,
om muren te slechten, stoppen met strijd.
Om liefde te geven, nu en altijd.
Lezen uit de Bijbel:

Matteüs 13: 31-35 en 44-46

31 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de
mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. 32 Het is weliswaar het kleinste van alle zaden,
maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen
nestelen in de takken.’ 33 Hij vertelde hun een andere gelijkenis: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op
zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.’
34Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte; hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen.
35 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet: ‘Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen;
ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was.’
44Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond
hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te
kopen.
45Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels.
46Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te
kopen.
Luisteren naar

ELB.58 Zoekt eerst het Koninkrijk van God

1 Zoekt eerst het Koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Refrein:
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

2 Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord,
dat door de HEER gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Refrein
3 Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien.
Klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.
Refrein
Overdenking
Luisteren naar via YouTube:

Nummer van Kinga Bán (Sela) en Elbert Smelt (Trinity)

https://www.youtube.com/watch?v=y0PJE2k9MvI
Op de drempel van het leven
Staar ik naar de horizon
Voel me plompverloren en verlegen
Dat ik sterk ben en gezond
Want jij bent ziek en ik begrijp het niet
Ik zou willen dat je hier blijven kon
Ben niet bang, alleen soms even,
Maar dan zing ik mij er dwars doorheen
Voel me broos en moegestreden
Verlangend naar de overkant, alleen,
Ik houd me vast aan alles wat zo mooi is
En ik tel ze, de kostbare momenten
Leef met volle teugen
Durf te leven met de dag
Glimlach elke morgen
Er is iets moois dat op je wacht
We hebben het ervaren
Dat het leven niet om ons draait
Dat wij alleen maar kunnen varen
Op de wind die waait waarheen hij waait
En elke dag een nieuwe kans
Om elkaar vast te houden
Leef met volle teugen
Durf te leven met de dag
Glimlach elke morgen
Er is iets moois dat op je wacht
En God, die bijna nooit te vinden is als je ‘m moet hebben
Maar die soms toch, juist als er niets meer lijkt te redden
Zichtbaar wordt als hier op aarde tranen vallen van verdriet
Omdat er iets van waarde schuilt in als we hier op aarde
Het niet meer weten, niets anders kunnen,
Dan maar bidden in een lied
Leef met volle teugen
Glimlach elke morgen
Nooit gedacht
Dat het zo tot een eind zou komen

Maar ik ga met jou
Dwars door de winter
Naar de lente en naar de zomer
Want jij en ik
Wij blijven samen
En blijven zingen
Tot het eind
Ik laat jou niet los
Leef met volle teugen
Durf te leven met de dag
Glimlach elke morgen
Er is iets moois dat op je wacht
Geniet van je dagen
Verlies je in de tijd
Je wordt steeds gedragen
Tot in alle eeuwigheid
Dwars door de winter
Naar de lente
En naar de zomer
Want jij en ik
Wij blijven samen
Wij blijven zingen
Tot het eind
Want jij bent nooit
Alleen
Danken en bidden
Collecten
Zingen slotlied:

Lied 978: 1, 3 en 4

1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, d'onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Zegen voor onderweg
Gezongen Amen

