
Orde van dienst zondag 6 juni 2021 GoJ-kerk PG Lekkerkerk 10:00 uur

Thema: Aanval en verdediging

Orgel/piano: Richard den Ouden;  Zangers: Jan Bernier Ottingh, Martine Bazen en Hennie Klerk

Voor aanvang van de dienst kunt u alvast een kaars neerzetten, die u kunt aansteken wanneer de 
voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.

Orgelspel

Welkom

Luisteren naar Lied 8: 1, 3 en 4 (zangers)

1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
   hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -
   machtige God, Gij die uw majesteit
   ten hemel over ons hebt uitgebreid.

3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw 
handen, de maan, de duizend sterren die daar 
branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
   een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
   Gij doet hem heersen over zee en land,
   ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan

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 blijft tot in eeuwigheid
allen en niet laat varen het werk van Zijn handen

Drempelgebed afgesloten met...

vg …......door Jezus Christus, onze Heer
allen Amen

(gemeente gaat zitten)

Kyriëgebed
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Luisteren naar Lied 117a: 1 en 2 (zangers) 

1 Gij volken loof uw God en Heer
   wilt Hem het loflied zingen.
   Laat de fonteinen van zijn eer
   in ieder hart ontspringen,
   omdat Hij u verkoren heeft,
   omdat Hij u genade geeft,
   door Christus, halleluja.

2 Hoe groot is zijn barmhartigheid
   voor allen allerwege,
   zijn waarheid en zijn tederheid
   als overvloed van regen.
   Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
   en geeft om niet de zaligheid.
   Zing, zing Hem, halleluja.

Gebed bij de opening van het Woord

Moment voor de kinderen

Luisteren naar Ik ben gewoon zo vrolijk
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Bsdof50lsvo

1 Ik heb kriebel aan mijn tenen,
last van wiebelbenen. Ik weet niet goed wat er is
‘k loop te wrijven in mijn handen,
klapper met mijn tanden,
misschien is er wel iets mis.
Kijk m’n lach, van oor tot oor,
de hele dag, zing ik door.
Ik zwaai en roep, naar iedereen,
Hij houdt van mij, ik kan er niet omheen.

Refrein
Ik ben gewoon zo vrolijk,
ik voel me echt oké.
Ik dans wat op m’n voeten
en klap het ritme mee
Ik ben gewoon zo vrolijk,
ik voel me echt oké.
Ik ben gewoon zo blij,
want Jezus is een vriend van mij.

2 Ik kan niet blijven zitten,
of eventjes gaan pitten,
m’n vrolijkheid knalt eruit.
Ik doe de gekste dingen,
sta maar wat te springen
en maak een raar geluid 
Met mijn stem, maak ik een lied,
ik zing van hem, mijn grootste vriend.
‘k Vertel het door, aan iedereen,
Hij houdt van jou, je kan er niet omheen.

Refrein 2x

Lezing OT: Rechters 12, 1 – 6
1 De Efraïmieten brachten een leger op de been en staken de Jordaan over naar Safon. ‘Waarom bent u 
tegen de Ammonieten opgetrokken zonder ons erbij te betrekken?’ wilden ze van Jefta weten. ‘We 
zullen u met huis en al verbranden!’ 2 Jefta antwoordde hun: ‘Toen mijn volk en ik in oorlog waren met 
de Ammonieten heb ik u opgeroepen, maar u bent me niet te hulp gekomen. 3 Dus toen ik merkte dat er 
van uw kant geen hulp te verwachten was, ben ik met gevaar voor eigen leven zelf tegen de 
Ammonieten ten strijde getrokken, en de HEER heeft ze aan mij uitgeleverd. Waarom valt u mij nu dan 
aan?’ 4 Daarop riep hij alle mannen van Gilead op, bond de strijd aan met de Efraïmieten en versloeg 
hen. De Efraïmieten hadden namelijk gezegd: ‘Jullie zijn niets anders dan een stel gevluchte 
Efraïmieten. Gilead hoort bij Manasse, en dus evengoed bij Efraïm!’ 5 Daarna bezetten de Gileadieten 
de oversteekplaatsen van de Jordaan om de Efraïmieten de terugtocht te beletten. Wanneer een Efraïmiet
die wilde vluchten vroeg of hij de rivier mocht oversteken, vroegen ze hem: ‘Kom jij uit Efraïm?’ Dat 
ontkende hij natuurlijk, 6 maar dan vroegen ze: ‘Zeg eens: “sjibbolet”.’ Als hij dan ‘sibbolet’ zei, en het 
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woord dus niet goed uitsprak, grepen ze hem en doodden ze hem ter plekke. Op die dag sneuvelden al 
met al tweeënveertigduizend Efraïmieten.

Luisteren naar Lied 756: 1, 4, 5 en 7 (zangers)

1 Laat komen, Heer, uw rijk,
   uw koninklijke dag,
   toon ons uw majesteit,
   Messias, uw gezag!

4 Zal ooit een dag bestaan
   dat oorlog, haat en nijd
   voorgoed zijn weggedaan,
   in deze wereldtijd?

5 Dat alle tyrannie
   eens zal geleden zijn?
   O sabbat Gods! En zie,
   dan zal het vrede zijn!

7 Uw schapen zijn in nood,
   uw naam wordt niets geacht...
   men breekt uw volk als brood,
   men heeft ons opgejaagd.

Lezing NT: Marcus 3, 20 – 35
20 Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om 
te gaan eten. 21 Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods onder 
dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren.
22 Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: ‘Hij is bezeten door Beëlzebul,’ 
en: ‘Dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven.’ 23 Toen hij hen bij zich geroepen had, 
sprak hij tot hen in gelijkenissen: ‘Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? 24 Als een koninkrijk innerlijk 
verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; 25 als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die 
gemeenschap niet kunnen standhouden. 26 En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en 
verdeeld is, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. 27 Bovendien kan niemand 
het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst 
vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. 28 Ik verzeker u: alle wandaden en 
godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, 29 maar wie lastertaal spreekt tegen 
de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een 
onuitwisbaar vergrijp.’ 30 Dit omdat ze gezegd hadden: ‘Hij is bezeten door een onreine geest.’
31 Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te 
halen. Zelf bleven ze buiten wachten. 32 Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden 
tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.’ 33 Hij antwoordde: ‘Wie zijn mijn 
moeder en mijn broers?’ 34 Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: ‘Jullie 
zijn mijn moeder en mijn broers. 35 Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster 
en moeder.’

Luisteren naar God en God alleen via YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=mL8IvRFHH9Q

God en God alleen 
Creëerde alle schoonheid om ons heen 
Van het grootste tot het kleinst 
Het wonder van het zijn 
Is God en God alleen. 

God en God alleen 
Onthult de waarheid die aan ons verscheen 
en ieder streven van een man 
zal wijken voor het plan van God en God alleen.

God en God alleen 
Zijn glorie straalt door heel de schepping heen 
Laat al wat zingen kan 
De glorie zingen van, 
van God en God alleen. 
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God en God alleen 
Heeft ons een eeuwig toevluchtsoord verleend 
En ons dankbare refrein 
Zal nooit voleindigd zijn 
Voor God en God alleen. 

God en God alleen 
Zijn glorie straalt door heel de schepping heen 
Laat al wat zingen kan 
De glorie zingen van, 
van God en God alleen. (geheel herhalen)

Uitleg en verkondiging

Meditatief muzikaal moment

Luisteren naar Lied 210: 1, 2 en 3 (zangers)

1 God van hemel, zee en aarde
Vader, Zoon en Heilige Geest,
die ons deze nacht bewaarde,
onze wachter zijt geweest,
houdt ons onder uw gezag,
ook in deze nieuwe dag.

2 Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.

3 Laat mij als een goede werkman
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos.

Dankgebed en voorbeden met gesproken acclamatie “Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons”

Stil gebed en gezamenlijk gebeden 'Onze Vader'

Inzameling van de gaven

Luisteren naar Lied 418: 1, 2 en 3 (zangers)

1 God, schenk ons de kracht
   dicht bij U te blijven,
   dan zal ons geen macht
   uit elkander drijven.
   Zijn wij in U een,
   samen op uw wegen
   dan wordt ons tot zegen
   lachen en geween.

2 Niemand kan alleen,
   Heer, uw zegen dragen;
   zegen drijft ons heen
   naar wie vrede vragen.
   Wat Gij schenkt wordt meer
   naar gelang wij delen,
   horen, helpen, helen,
   vruchtbaar in de Heer.

3 Vrede, vrede laat
   Gij in onze handen,
   dat wij die als zaad
   dragen door de landen,
   zaaiend dag aan dag,
   zaaiend in den brede,
   totdat in uw vrede
   ons hart rusten mag.

Wegzending en zegen met gezongen Amen
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