Orde van dienst woensdag 4 november 2020 – Grote- of Johanneskerk – Lekkerkerk 19:00 u
U kunt thuis een kaars klaarzetten, die u kunt aansteken op het moment dat we in de dienst ook een
kaars zullen aansteken als teken van verbondenheid met u die thuis de dienst meeviert en met de
mensen in de kerk.
Liederen worden gezongen door de cantor
Welkom en mededelingen
Aanvangslied luisteren naar Lied 33: 1 en 8
1 Kom nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Worde als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meld de blijde mare bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.
8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilige naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.
De voorganger steekt de kaars op de avondmaalstafel aan als teken van verbondenheid met allen
die de dienst thuis of elders meevieren.
Stilte
Bemoediging en groet
(gemeente gaat zitten)
Gebed
Luisteren naar U die mij geschapen hebt (OTH2015 292/WEERKLANK 463/OPW 355)
U die mij geschapen hebt,
U wil ik aanbidden als mijn God,
in voor- of tegenspoed,
Uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ’k danken hoe ik mij ook voel,
en U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.
Moment met en voor de kinderen

U bent mijn bestemming,
U hebt mij gemaakt om als uw kind,
in voor en tegenspoed,
uw liefde uit te stralen.
Dit is mijn bestemming:
dienen met verstand en met gevoel,
vanuit gehoorzaamheid.
Heer, U bent mijn doel.

Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing:

Handelingen 27: 27-44

27Toen de veertiende nacht aanbrak, waren we nog steeds op drift in de Adriatische Zee. Omstreeks
middernacht vermoedde de bemanning dat we land naderden. 28Ze gooiden het dieplood uit en
peilden twintig vadem, en na even gewacht te hebben gooiden ze het lood nog eens uit en peilden
toen vijftien vadem. 29Uit angst om op een klip te lopen, wierpen ze van de achtersteven vier
ankers uit en baden dat het dag mocht worden. 30Maar toen de bemanning het schip wilde verlaten
en de sloep te water liet onder het mom dat ze ook boegankers wilden uitbrengen, 31zei Paulus
tegen de centurio en de soldaten: ‘Als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet worden gered.’
32Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. 33
Kort voor het aanbreken van de dag spoorde Paulus iedereen aan om iets te eten. Hij zei: ‘Jullie
wachten nu al veertien dagen af, zonder ook maar iets gegeten te hebben. 34
Ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding; niemand van jullie zal
een haar worden gekrenkt.’ 35Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood, dankte God in
aanwezigheid van allen, brak het brood en begon te eten. 36Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij
gingen eten. 37In totaal waren we met tweehonderdzesenzeventig mensen aan boord. 38Nadat
iedereen genoeg had gegeten, maakten ze het schip lichter door het graan overboord te gooien.
39Toen het licht werd, herkenden ze de kust niet, maar ze zagen een baai met een strand en besloten
een poging te doen om het schip daar aan de grond te zetten. 40Ze maakten de ankers los en gaven
ze prijs aan de zee, en tegelijkertijd haalden ze de riemen weg waarmee het dubbelroer vastzat.
Toen hesen ze het voorzeil en hielden voor de wind aan op het strand. 41Ze stootten echter op een
zandbank, en daar liep het schip aan de grond. De boeg kwam onbeweeglijk vast te zitten, en door
het geweld van de golven begon de achtersteven te breken. 42De soldaten vatten het plan op om de
gevangenen te doden, zodat niemand zwemmend zou kunnen vluchten. 43Maar de centurio, die
wilde dat Paulus in leven bleef, verijdelde hun plan en gaf bevel dat eerst degenen die konden
zwemmen overboord moesten springen om aan land te gaan 44en daarna de anderen, op planken of
stukken wrakhout. En zo kwamen allen behouden aan wal.
Luisteren naar Lied 718
1 God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten w'U vergelden, dank voor 't daaglijks brood.

2 Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3 Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.

4 Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Verkondiging
Meditatief orgelspel

Luisteren naar 'Wat de toekomst ons zal geven' (melodie Lied 913a)
1 Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.

2 God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is 't grote werk gedaan.
't Zal om onszelve gaan.

3 De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!
Dankgebed en gezamenlijk Onze Vader
Na elke voorbede:
Voorganger: het is daarom dat wij U prijzen met de woorden
Gemeente:
(gesproken) Heer onze God, wij danken U
Inzameling van de gaven
Slotlied luisteren naar Lied 885 – Groot is Uw trouw
NLB.885 Groot is uw trouw, o Heer
1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Refrein
Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein
Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Wegzending en Zegen

