Orde van Dienst zondag 18 juli 2021 – PG Lekkerkerk – GoJKerk – 10:00 uur
Thema: Verdiende rust
Voor aanvang van de dienst kunt u thuis een kaars klaarzetten die u aansteekt op het moment
dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Welkom en mededelingen
Aanvangslied 92: 1 en 2
1 Waarlijk dit is rechtvaardig
dat men den Here prijst,
dat men Hem eer bewijst
zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.

2 Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote naam des Heren.

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan
Stil gebed
Bemoediging en groet
Kyriëgebed
Zingen:

Lied 869: 1 en 6

1 Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede_is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!

6 Ik wil U, Heer, mijn leven lang
van ganser harte prijzen
en in mijn lied, mijn lofgezang
mijn dank aan U bewijzen.
Mijn hart, verheug u in de Heer,
lichaam en ziel, verblijd u zeer!
Geef onze God de ere!

Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing:
Jeremia 23: 1 – 6
1 Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en laten verdwalen –
spreekt de HEER. 2 Daarom – dit zegt de HEER, de God van Israël, tegen de herders die mijn
volk weiden: Jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen, en jullie zijn ze niet
gaan zoeken. Daarom ga ik jullie zoeken: ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken –
spreekt de HEER. 3 Wat er nog van de schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen
waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug naar hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in
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aantal toenemen. 4 Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst
meer kennen en er niet één meer zal worden gemist – spreekt de HEER.
5 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat
ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid
zal handhaven. 6 Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “De
HEER is onze gerechtigheid”.
Luisteren naar 'Mijn Herder' – Sela
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=3uONGXcB0cM
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

1 Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem;
Hij de mijne. Als ik dwaal, zoekt Hij mij op;
brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden;
heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

2 Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor;
Hij zal leiden. Als ik val, tilt Hij mij op
Brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven
door het Zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Slot (4x): Al gaat mijn weg door een donker dal; ik weet dat Hij mij brengen zal naar een
plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn.
Evangelielezing:

Marcus 6: 30-34, 53-56

30 De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan
hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. 31 Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een
eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend
komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.
32 Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. 33 Maar
hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen
zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. 34
Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze
leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig.
53 Nadat ze waren overgestoken, kwamen ze bij Gennesaret aan land en daar legden ze aan.
54 Toen ze uit de boot stapten, werd hij meteen herkend. 55 In het hele gebied ontstond een
druk komen en gaan van mensen, die zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats
waarvan ze hoorden dat hij daar was. 56 Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en
gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze ten minste de zoom van
zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd genezen.
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Zingen Lied 272: 1 en 4
1 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.
4 De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van 't leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen Lied 975: 1 en 3
1 Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

3 Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen Slotlied 825: coupletten 1, 3 en 5
1 De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

3 Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.

5 Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.
Wegzending en zegen met gezongen Amen
3

