Orde van dienst zondag 8 november 2020 PG-Lekkerkerk – 10:00u
VOORBEREIDING
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.
Welkom en mededelingen
Luisteren Aanvangslied
Lied 65: 1 en Lied 72: 7 via YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=H23Om3II2h0
65 1 De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

72 7 Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Loof God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, loof de Heer.

De voorganger steekt de kaars op de avondmaalstafel aan als teken van verbondenheid met
allen die de dienst thuis of elders meevieren.
Stil gebed
Groet
vg
De Heer zij met u
allen Ook met U zij de Heer
Bemoediging
vg
Onze hulp is In de naam van de Heer
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen en niet laat varen het werk van Zijn handen
Drempelgebed
vg

Heer, wij staan hier voor U,
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.

allen Heer, behoed ons, keer ons naar U toe
en schenk ons de adem van Uw Geest.
vg
door Jezus Christus, onze Heer
allen Amen
(We gaan zitten)

Inleiding
Kyriegebed
Luisteren Lied 871: 1, 2 en 4 (Combo)
1 Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.
2 Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.
4 Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het woord
Moment met de kinderen
Kinderlied
Heer blijf bij hen, neem hen mee.
Geef uw Woord, uw licht, uw zegen.
Lezing: Handelingen 2: 44 – 47
43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met
ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles
gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder
degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de
tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van
eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer
breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.
Luisteren Lied DV 114 (melodie Lied 670 – Kom Schepper God, o Heilge Geest) – Combo
1 De kerk bestond in het begin
uit mensen vol van Pinkster-zin
want door de Geest deelden zij saam
geld en bezit in Christus' Naam.
2 Voortdurend kwamen ze bijeen
– geloven doe je niet alleen –;
dagelijks deelden zij het brood,
gedachten daarmee Jezus' dood.

3 En samen vierden zij het maal
rondom het wondere verhaal:
De Heer is waarlijk opgestaan,
God heeft zijn woord gestand gedaan!
4 Ze voelden zich verbonden met
elkaar door zang en door gebed,
zo waren zij met hun geluk
voor anderen aanstekelijk.
5 In die traditie staan ook wij
wanneer wij enthousiast en blij
geraakt, gedreven door de Geest
geest-driftig meedoen aan dit feest.
PREEK
Intermezzo
GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden
Mededeling over collecte
De collecten van deze zondag zijn bestemd voor
DIENST VAN DE TAFEL
Nodiging
vg

Dit is het huis van onze God
en hier staat de Tafel van de verrezen Heer.
Weest dan welkom aan het heilig Avondmaal
dat Hij heeft ingesteld
tot een teken van zijn liefde en genade.
Komt en deelt in dit brood en deze wijn,
gaven van zijn overvloed.

Luisteren en in het hart meezingen Geloofsbelijdenis – Lied 342 via YouTube (we staan)
https://www.youtube.com/watch?v=TOXEbYkYws8
1 In God de Vader op zijn troon
geloven wij, en in de Zoon,
uit God geboren voor de tijd,
Hem zij de macht, de majesteit!
2 En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind.

3 Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.
4 Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.
5 Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.
Amen.
Vredegroet
vg
allen
vg
allen
vg
allen

Vrede met u allen
Vrede ook met u
De harten omhoog!
We heffen ze op tot de Heer
Laten wij de Heer onze God danken.
Het past ons de Heer te danken.

Tafelgebed
U komt onze dank toe, HEER onze God,
overal en altijd, door Jezus, onze Heer.
Want als kracht van omhoog,
als vuur in onze koude, als stem in onze stilte, als leven voor doden,
zijt Gij in ons midden gedaald.
Tot het eind van de tijd zal waaien uw adem,
zal klinken uw stem: tegenwind en weerwoord
in een harde wereld van kale feiten en kille waarheden.
Daarom, HEER onze God, verheffen wij onze stem
om samen met allen die door U zijn geraakt
en van uw Geest zijn bezield, U van ganser harte
de lofzang toe te zingen:
Luisteren Lied 405: 4 – dominee zingt
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
Vervolg Tafelgebed
Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER.

Hosanna in de hoge.
Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij heeft zijn volk niet verlaten, maar gaat ons allen voor
en vuurt ons aan als uw stem die ons hart verwarmt,
als uw woord dat ons opwekt uit een doods bestaan.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, daar de dankzegging over
uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:
Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.
vg

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
allen Maranatha
Luisteren naar: Sela – Het Avondmaal (Combo)
Dit breekbaar brood legt mij de woorden in de mond:
Dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt;
dit is mijn bloed dat vergeving en genade schonk
en ik proef de wijn; zo wordt uw liefde uitgestort.
Wie meer dan U deelt ons bestaan;
hoe diep ons leven ook zal gaan.
Begraven als het goede graan,
bent U voor ons weer opgestaan.
Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen:
Als tastbaar voedsel wordt uw leven aangereikt.
Ik smaak hoe goed U voor mij bent met al mijn zinnen
en zie ik Uw liefde fonkelen in rode wijn.
Nu geef ik U mijn leven Heer
en wil ik leven tot uw eer.
U geeft zoveel, nog meer, het meest.
Eer aan de Vader, Zoon en Geest.
Laten wij bidden tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:
Onze Vader..........

Delen van Brood en Wijn
vg

Komt nu, want alle dingen zijn gereed

Tijdens het delen van Brood en Wijn luisteren we naar instrumentale muziek
Dankgebed
vg

Brood uit de hemel hebt Gij ons gegeven,
waardoor ons geloof wordt gevoed,
onze hoop vermeerderd
en onze liefde versterkt.
Wij bidden U, Heer:
wek in ons de honger op naar Jezus Christus,
die het levende en ware brood is,
en laat ons leven van ieder woord
dat voortkomt uit uw mond.
Door Christus onze Heer.
allen Amen.
Luisteren Slotlied: 791: 1, 4, 5 en 6 via YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=trTbXikN3-M
1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.
5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.
6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!
Wegzending en zegen met gezongen Amen

