Orde van dienst woensdag 10 maart 2021 – Grote- of Johanneskerk – Lekkerkerk 19:00 u
Biddag voor gewas en arbeid – 'De biddende bouwer'
Voorganger: ds. Rob Maas
Organist: Elise Kreuk en cantor: Mariët Kroondijk
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
Aanvangslied luisteren naar Lied 121: 1, 3 en 4 (cantor)
1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

3 De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.
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
Gebed
Luisteren naar U bent die U bent (Marcel & Lydia Zimmer /Album: Meer en meer)
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=m1tPfpV6BEQ
Refrein:
U bent machtig, U bent groot,
U bent zo geweldig sterk.
Machtiger dan een koning
of een president.
U bent machtig, U bent groot,
U bent zo geweldig sterk.
U bent de allerbeste,
U bent die U bent.

1. U bent de God
van hemel en aarde,
de God van het heelal.
De God die alles weet en ziet,
ja, U bent overal.
U bent mijn Vader in de hemel,
ver weg en toch dichtbij,
want door uw Heilige Geest
woont U in mij.
(Refrein)

2. U bent de God
van trouw en van liefde,
de God die eeuwig leeft.
De God die zelfs zijn eigen Zoon
voor ons gegeven heeft.
Dit goede nieuws wil ik vertellen,
ver weg en ook dichtbij.
En ook al valt dit soms niet mee,
U bent bij mij!
(Refrein)
U bent de allerbeste, (3x)
U bent die U bent.
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing:

Nehemia 2: 1-7 en 11-20

1 Het was in de maand nisan, in het twintigste regeringsjaar van Artaxerxes. De wijn stond op tafel.
Ik nam de wijn en bood die de koning aan. Nooit had hij iets op me aan te merken gehad, 2 maar nu
zei hij: ‘Waarom kijk je zo somber, je bent toch niet ziek? Er is vast iets dat je dwarszit.’ Ik schrok
hevig 3 en zei: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! Hoe zou ik niet somber zijn als de stad waar mijn
voorouders begraven zijn, is verwoest en haar poorten in vlammen zijn opgegaan?’ 4 ‘Wat is dan je
wens?’ vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel, 5 en antwoordde de koning: ‘Als het de
koning goeddunkt, en als u het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda, om de stad te
herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen.’ 6 De koning – met zijn lievelingsvrouw aan
zijn zijde – wilde weten hoe lang mijn reis zou duren en wanneer ik terug zou keren. Nadat ik de
koning een tijdstip had genoemd, willigde hij mijn verzoek om te vertrekken in. 7 ‘En als het de
koning goeddunkt,’ zo zei ik, ‘laat men mij dan brieven meegeven voor de gouverneurs van de
provincie Trans-Eufraat, opdat zij mij doorgang verlenen tot aan Juda.’
11 Zo kwam ik in Jeruzalem aan. Na drie dagen 12 trok ik er met enkele mannen in de nacht op uit.
Ik had niemand verteld welke plannen mijn God mij voor Jeruzalem had ingegeven, en het enige
dier dat ik bij me had, was het dier waarop ik reed. 13 Die nacht ging ik door de Dalpoort en langs
de Drakenbron naar de Mestpoort, om de neergehaalde stadsmuren en de door vuur verteerde
poorten te inspecteren. 14 Ik ging door naar de Bronpoort en naar de Koningsvijver, waar mijn
rijdier niet verder kon. 15 Daarom klom ik die nacht door het Kidrondal omhoog om de muur te
inspecteren, en door de Dalpoort keerde ik terug. 16 De stadsbestuurders wisten niet waar ik heen
was gegaan en wat ik aan het doen was, want de Joden, of ze nu priester waren, vooraanstaand
burger, bestuurder of ambtenaar, had ik nog niets verteld. 17 Maar nu zei ik tegen hen: ‘U ziet in
welke ellende wij verkeren: Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten
we de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn.’ 18 Ik vertelde
hun dat mijn God mij bescherming geboden had, en ook bracht ik de woorden van de koning over.
‘Laten we dan meteen met de herbouw beginnen,’ zeiden ze, en ze pakten het werk voortvarend aan.
19 Toen Sanballat uit Bet-Choron, Tobia, zijn Ammonitische dienaar, en de Arabier Gesem dit
hoorden, begonnen zij ons uit te lachen en te beschimpen: ‘Wat zijn jullie hier aan het doen? Komen
jullie soms tegen de koning in opstand?’ 20 Dit was mijn antwoord: ‘Het is de God van de hemel
die ons doet slagen. Wij, zijn dienaren, beginnen met de herbouw. U hoort niet in Jeruzalem, u kunt
er geen rechten laten gelden, hier is niets dat aan u herinnert.’

Luisteren naar Lied 84: 3 en 6 (cantor)
3 Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

6 Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Luisteren naar 'Ik bouw op U' (ELB 246)
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=A31jSh13bhI
1 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,
ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,
ik bouw op U en ga in uwen Naam.
2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Dankgebed en voorbeden
Na elke voorbede: Voorganger: het is daarom dat wij U bidden met de woorden
“God in de hemelen, zie naar Uw mensen, wijs ons de weg van het leven.”
Inzameling van de gaven
Slotlied luisteren naar Lied 415: 1, 2 en 3 (cantor)
1 Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Wegzending en Zegen

2 Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

