
Orde van dienst van Schrift en Tafel zondag 27 juni 2021 PG Lekkerkerk GoJ – 10:00 uur 

 

Liturgische kleur wit – Heilig Avondmaal Lopend 

 

In deze dienst van Schrift en Tafel is het thema 'Niet vervloeken, wel zegenen' 

 

Welkom en mededelingen 

 

Ingetogen zingen Lied 84: 1 

 

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

   het huis waar Gij uw naam en eer 

   hebt laten wonen bij de mensen. 

   Hoe brand ik van verlangen om 

   te komen in uw heiligdom. 

   Wat zou mijn hart nog liever wensen 

   dan dat het juichend U ontmoet 

   die leven zijt en leven doet. 

 

De voorganger steekt de kaars op de avondmaalstafel aan als teken van verbondenheid met allen 

die de dienst thuis of elders meevieren. 

 

Stil gebed 

 

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 

 

Groet 

 

Drempelgebed  

 

vg Eeuwige, onze God: 

 Wij die U nooit hebben gezien, 

allen zie ons hier staan. 

vg Wij die van U hebben gehoord, 

allen hoor Gij ons aan: 

vg Uw naam is dat Gij mensen helpt, 

allen wees onze hulp 

vg en dat Gij alles hebt gemaakt, 

allen maak alles nieuw 

vg en dat Gij ons bij name kent; 

allen leer ons U kennen: 

vg die Bron van Leven wordt genoemd, 

allen doe ons weer leven; 

vg die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 

allen wees hier aanwezig! 

 

vg door Jezus Christus, onze Heer 

allen Amen 



Ingetogen zingen Lied 84: 6 

 

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. 

 

 

(We gaan zitten) 

Drempel en Kyriëgebed 

 

Luisteren Glorialied 146c: 1 en 5 (cantor en orgel) 

 

1 Alles wat adem heeft love de Here, 

   zinge de lof van Israëls God! 

   Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

   roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

   Die lijf en ziel geschapen heeft 

   worde geloofd door al wat leeft. 

   Halleluja! Halleluja! 

5 O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 

   Hij die u recht verschaft is hier! 

   Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 

   dorstige, zie de heilsrivier! 

   Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 

   God schenkt genade velerlei. 

   Halleluja! Halleluja!. 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Luisteren naar Zegen voor de kinderen | Sela 

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=vfdELmdyMzA 

 

1 God geeft leven, kwetsbaar leven 

naar Zijn beeld gevormd. 

Hij bedacht jou en Hij heeft je 

toevertrouwd aan ons. 

2 Hier in Gods gemeente 

leggen wij op jou Zijn naam, 

geven wij je terug aan Hem, 

die jou heeft doen bestaan. 

 

3 In het volste Godsvertrouwen 

zegenen wij jou. 

Hij zal met je meegaan 

alle dagen; Hij is trouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lezing: Galaten 6: 1-10 

 

1 Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de 

Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot 

misstappen wordt verleid. 2 Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. 3 Wie denkt dat 

hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. 4 Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij 

misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. 5 Want ieder 

mens moet zijn eigen last dragen. 6 Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn 

leermeester delen. 7 Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook 

oogsten. 8 Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van 

de Geest zaait oogst het eeuwige leven. 9 Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, 

want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. 10 Laten we 

dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. 

 

Ingetogen zingen Lied: 686: 1 en 2 

 

1 De Geest des Heren heeft 

   een nieuw begin gemaakt, 

   in al wat groeit en leeft 

   zijn adem uitgezaaid. 

   De Geest van God bezielt 

   wie koud zijn en versteend 

   herbouwt wat is vernield 

   maakt een wat is verdeeld. 

2 Wij zijn in Hem gedoopt 

   Hij zalft ons met zijn vuur. 

   Hij is een bron van hoop 

   in alle dorst en duur. 

   Wie weet vanwaar Hij komt 

   wie wordt zijn licht gewaar? 

   Hij opent ons de mond 

   en schenkt ons aan elkaar. 

 

Lezing: Numeria 23: 1-12 

 

1 Bileam droeg Balak op om daar zeven altaren te bouwen, en zeven stieren en zeven rammen 

gereed te maken voor een offer. 2 Balak deed wat Bileam had gezegd. Samen met Bileam offerde 

hij op elk altaar een stier en een ram. 3 Daarna zei Bileam tegen Balak: ‘Blijft u hier bij uw 

brandoffers wachten, terwijl ik wat verderop ga. Misschien dat de HEER naar mij toe wil komen. 

Alles wat hij me laat zien zal ik u meedelen.’ Hij ging een kale heuvel op, 4 waar God bij hem 

kwam. ‘Ik heb zeven altaren laten oprichten,’ zei Bileam, ‘en op elk altaar heb ik een stier en een 

ram laten offeren.’ 5 De HEER droeg Bileam op naar Balak terug te gaan en legde hem in de mond 

wat hij moest zeggen. 6 Toen Bileam terugkwam, stond Balak nog bij zijn brandoffers, samen met 

de Moabitische leiders. 7 Bileam hief een orakelspreuk aan en zei: 

‘Balak liet mij uit Aram komen, uit het bergland in het oosten riep Moabs koning mij. 

“Kom Jakob voor mij vervloeken, kom Israël verwensen!” 

8 Hoe kan ik vervloeken wie door God niet is vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie door de HEER 

niet is verwenst? 9 Ik zie hen vanaf de top van de rotsen, ik neem hen waar vanaf de heuvels, 

een volk dat afgezonderd leeft, zich niet verbindt met andere naties. 

10 Wie kan Jakob tellen, wie telt Israël? Wie stelt de omvang van die stofwolk vast? 

Moge ik sterven als die rechtvaardigen, moge ik heengaan zoals zij.’ 

11 Balak zei tegen Bileam: ‘Wat hebt u nu gedaan! Ik heb u hierheen laten halen om mijn vijanden 

te vervloeken, en nu zegent u ze.’ 12 Bileam antwoordde: ‘Ik zeg niets anders dan wat de HEER mij 

in de mond legt.’ 

 

 

 

 

 

 



Luisteren naar Mag ik jou tot zegen zijn? – Sela 

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rmKUDNII75E 

 

1 Mag ik jou tot zegen zijn, 

naast je lopen op de reis?  

Samen achter Jezus aan, 

gaan waar Hij ons wijst. 

Laat ons delen in zijn liefde,  

voor elkaar de minste zijn. 

Met elkaar het leven vieren, 

uitzien naar het koninkrijk.  

2 Mag ik jou tot zegen zijn, 

jou aanvaarden zoals Hij? 

Zoeken naar verbondenheid,  

dwars door alle strijd.  

Laat ons wijze woorden spreken, 

zwijgen als dat nodig is.  

Met elkaar een voorbeeld geven, 

leven als getuigenis. 
  

Laten wij tot zegen zijn  

voor de mensen om ons heen.  

Vol van liefde zoals Hij, 

open en gastvrij.  

Laat ons delen, laat ons geven,  

geven wat de ander mist.  

Elke stap is vol van leven, 

omdat Jezus bij ons is. 

 

Verkondiging 

 

Ingetogen zingen Geloofsbelijdenis Lied 342: 1, 2, 3, 4 en 5 (staan) 
 

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.  

 

Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Dienst van de Tafel 

 

Nodiging 
 

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. Zingen wij: 



Luisteren Lied 377: 1 (cantor en orgel) 

 

1 Zoals ik ben, kom ik nabij, 

met niets in handen dan dat Gij 

mij riep en zelf u gaf voor mij - 

O Lam van God, ik kom. 

 

 

vg Vrede met u allen 

allen Vrede ook met u 

vg De harten omhoog! 

allen We heffen ze op tot de Heer 

vg Laten wij de Heer onze God danken. 

allen Het past ons de Heer te danken. 
 
Wenst elkaar de vrede van de Heer Jezus Christus 

 

Luisteren Lied 985: 1 en 3 (dominee en orgel) 

 

1 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 

   boven ons mensen: de naam van God de Heer! 

   Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 

   mensen beneden zingen U ter eer. 

 

3 Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,  

   bloemen en bomen en al wat adem heeft!  

   Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,  

   eerste en laatste, U dankt al wat leeft!   

 

Vervolg Tafelgebed 

 

vg Zijn dood gedenken wij, 

 zijn opstanding belijden wij, 

 zijn toekomst verwachten wij. 

allen Maranatha 

 

Vervolg Tafelgebed 

 

Zingen wij: 

 

Luisteren Lied 377: 2 en 4 (cantor en orgel) 

  

2 Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

mijn angsten en onzekerheid, 

mijn maskers en mijn ijdelheid - 

O Lam van God, ik kom. 

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij. 

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij - 

O Lam van God, ik kom. 

 

Bidden wij gezamenlijk het gebed des Heren 

Onze Vader.......... 

 

en zingen wij: 

 



Luisteren Lied 377: 5 (cantor en orgel) 

 

5 Zoals ik ben, in U te zijn, 

en Gij in mij, in brood en wijn; 

uw ziel, uw levenskracht wordt mijn 

O Lam van God, ik kom. 

 

Gemeenschap van brood en wijn 

 

Tijdens het delen en ontvangen van brood en wijn luisteren orgelmuziek 

 

Gebed na de maaltijd 

 

Ingetogen zingen Lied 425 

 

Vervuld van uw zegen  

gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis  

waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden,  

tezamen gezonden 

op weg in een wereld  

die wacht op uw woord. 

Om daar in genade  

uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep  

in het donkerste dal, 

door liefde gedreven,  

om wie met ons leven 

uw zegen te brengen  

die vrucht dragen zal. 

 

Zegen met gezongen Amen 

 

 

 


