
Orde van Dienst zondag 22 augustus 2021 – PG Lekkerkerk – GoJKerk – 10:00 uur

Thema: Ik geloof het wel

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

Zingen: Lied 48: 1

1 De Heer is groot, zijn lof weerklinkt
   waar op de berg de Godsstad blinkt.
   Hoe schoon is Sion, hoe verheven,
   een vreugd voor wie op aarde leven.
   Hier wordt paal en perk gesteld
   aan der wereld bruut geweld,
   want hier staat de hoge woning
   waar God zelf regeert als koning.
   En Hij toont zich t'allen tijde
   de beschermer van wie lijden.

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan

Bemoediging en groet

Vg Wij zijn hier bij elkaar in de naam van God
Allen Die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg De Heer is onze helper:
Allen Hij laat ons nooit los.
Vg Vriendschap, vrede en liefde van God

voor jou en u, voor iedereen hier aanwezig,
Allen voor mensen overal op deze wereld.

Amen

Kyriëgebed

Zingen: Glorialied 146c: 1 en 3 

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!

3 Welgelukzalig is ieder te noemen,
   die Jakobs God als helper heeft!
   Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
   die dag aan dag met Christus leeft?
   Wie met de Heer te rade gaat,
   die staat Hij bij met raad en daad.
   Halleluja! Halleluja!

Gebed om de Geest

Luisteren naar Ik wil even bij U komen (Kinderopwekking 334) via YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=Hj0we2RsrQ8

https://www.youtube.com/watch?v=Hj0we2RsrQ8


1 Ik wil even bij U komen
in de stilte, heel alleen
even uit de drukte
weg van iedereen
U kent mijn gedachten
mijn zorgen groot en klein
maar het mooiste is dat ik
bij U mezelf mag zijn

2 Ik wil even bij U komen
in de stilte, heel alleen
even uit de drukte
weg van iedereen
ik kniel aan uw voeten
met eerbied en ontzag
en vol dankbaarheid omdat
ik bij U komen mag

Refrein
U bent mijn vriend
U laat mij nooit alleen
U bent mijn vriend
slaat uw armen om mij heen
iedere dag van mijn leven
op de weg die ik zal gaan
kan ik op u vertrouwen
U zult altijd naast mij staan

Lezing Profeten: Ezechiël 1: 28b – 2: 7

28b Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de HEER, en toen ik dit alles zag, wierp 
ik me voorover op de grond. Ik hoorde een stem 1 die tegen mij zei: ‘Mensenkind, sta op, dan zal ik
met je spreken.’ 2 Terwijl deze woorden klonken, voer er een geest in mij die me weer op deed 
staan, en er werd opnieuw tegen mij gesproken: 3 ‘Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten, 
naar dat weerspannige volk dat tegen mij in opstand is gekomen. Tot op de dag van vandaag 
verzetten ze zich tegen mij, zoals ook hun voorouders hebben gedaan. 4 Naar dat volk, dat zo 
halsstarrig en eigenzinnig is, stuur ik jou. Je moet tegen hen zeggen: “Dit zegt God, de HEER ...” 5
En of ze nu horen willen of niet – het is immers een opstandig volk –, ze zullen weten dat er een 
profeet in hun midden is geweest. 6 Maar jij, mensenkind, jij hebt van hun woorden niets te vrezen, 
je hoeft voor hen niet bang te zijn, al zijn ze als brandnetels en doornstruiken en belagen ze je als 
schorpioenen. Je hoeft je door dat volk niet te laten afschrikken of angst te hebben voor hun 
woorden, hoe opstandig ze ook zijn. 7 Je moet hun laten weten wat ik te zeggen heb, of ze nu horen 
willen of niet, hoe opstandig ze ook zijn. 

Zingen Lied 838: 1 en 2

1 O grote God die liefde zijt,
   o Vader van ons leven,
   vervul ons hart, dat wij altijd
   ons aan uw liefde geven.
   Laat ons het zout der aarde zijn,
   het licht der wereld, klaar en rein.
   Laat ons uw woord bewaren,
   uw waarheid openbaren.

2 Maak ons volbrengers van dat woord,
   getuigen van uw vrede,
   dan gaat wie aarzelt met ons voort,
   wie afdwaalt met ons mede.
   Laat ons getrouw de weg begaan
   tot allen die ons verre staan
   en laat ons zonder vrezen
   de minste willen wezen.

Evangelielezing: Marcus 6, 1 – 6(a)

1 Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. 2 Toen de sabbat was 
aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: 
‘Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die 



wonderen die zijn handen tot stand brengen! 3 Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de 
broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?’ En ze 
namen aanstoot aan hem. 4 Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn 
eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’ 5 Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve 
dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. 6 Hij stond verbaasd over hun ongeloof.

Zingen: Lied 313: 1 en 5

1 Een rijke schat van wijsheid
   schonk God ons in zijn woord.
   Hebt moed, gij die op reis zijt,
   want daarmee kunt gij voort.
   Gods woord is ons een licht,
   en elk die in vertrouwen
   daarnaar zijn leven richt,
   die zal erin aanschouwen
   des Heren aangezicht.

5 O Gij die wilt ontmoeten
   wie vragen naar uw wil,
   zie hoe wij aan uw voeten
   zitten en luisteren stil.
   Geef dat tot U, o Heer,
   't woord van uw welbehagen
   niet ledig wederkeer',
   maar dat het vrucht mag dragen,
   uw grote naam ter eer.

Verkondiging

Meditatief muzikaal moment

Zingen: Lied 340b

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heil'ge Geest, 
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 
begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen 
zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen.
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen Slotlied 864: 1, 2 en 5  

1 Laat ons de Heer lofzingen,
   juich, al wie bij Hem hoort!
   Hij zal met trouw omringen
   wie steunen op zijn woord.
   Al moet ge hier ook dragen
   veel duisternis en dood,
   gij hoeft niet te versagen,
   Hij redt uit alle nood

2 God heeft u uitverkoren
   en uw geloof gebouwd,
   Hij heeft een eed gezworen
   aan elk die Hem vertrouwt:
   dat Hij hen zal omgeven
   met sterkte als een wal,
   dat Hij wie met Hem leven
   de zege schenken zal.



5 Daarom lof zij de Here,
   in wie ons heil bestaat,
   Hem die ons toe wou keren
   zijn liefelijk gelaat.
   Hij moge ons behoeden,
   elkander toegewijd,
   en schenke ons al 't goede
   nu en in eeuwigheid.

Wegzending en zegen met gezongen Amen


