Orde van dienst zondag 26 september 2021 – PG Lekkerkerk – Grote of Johanneskerk – 10 u.
Voor de dienst kunt u een kaars neerzetten, die u aansteekt op het moment dat de voorganger de
kaars van verbondenheid aansteekt
Organist: Elise kreuk
Thema: Mens, waar ben je?
Welkom en mededelingen
Zingen Lied 18: 1
1 Ik heb U lief van ganser harte, Here.
Gij immers zult het onheil van mij weren.
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren,
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren,
o hoorn des Heils, U loof ik voor altijd,
ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd.
Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen Lied 216: 1, 2 en 3
1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, zie: het is goed.

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Kyriëgebed
Zingen Lied 704: 1 en 3
1 Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Moment met de kinderen
Zingen 'De Here zegent jou' via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=EbQ5Z1Ba4_Q
De Here zegent jou en hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dichtbij je zijn. Hij zal zijn vrede aan je geven
Zingen Lichtlied: “Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw woord, uw licht, uw zegen”.
Schriftlezing OT Genesis 3: 6-13
6 De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog,
en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten
en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 7 Toen gingen hun
beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar
en maakten er lendenschorten van. 8 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van
de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen.
9 Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ 10 Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en
werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ 11‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent?
Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?’ 12 De mens antwoordde:
‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en
toen heb ik ervan gegeten.’ 13 ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En
zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’
Zingen Lied 944: 1 en 4
1 O Heer, verberg U niet voor mij,
wanneer ik mij verberg voor U.
Gij weet het, ik ben bang voor U,
ontwijk U en verlang naar U.
O ga niet aan mijn hart voorbij.

4 Heer, roep mij als uw dwalend schaap,
dat U niet zoekt en U niet vindt.
Geef mij, als een die Gij bemint,
geef, dat ik als uw eigen kind
uw stem mag horen in mijn slaap.

Schriftlezing NT Lucas 15: 25-32
25 De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en
gedans. 26 Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27 De knecht
zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij
hem gezond en wel heeft teruggekregen.” 28 Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan,
maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29 Hij zei tegen zijn vader: “Al
jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt
mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30 Maar nu die zoon
van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het
gemeste kalf geslacht.” 31 Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles
wat van mij is, is van jou. 32 Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je
broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”’
Zingen Gezang 487: 1 en 3 (Liedboek der Kerken 1973)
1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt.
Zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Verkondiging
Muzikaal moment
Zingen Lied 875: 1, 2 en 3
1 Father, we love You.
We worship and adore You.
Glorify Your name in all the earth.
Glorify Your name, glorify Your name,
glorify Your name, in all the earth.

2 Jesus, we love You.
We worship and adore You.
Glorify Your name in all the earth.
Glorify Your name, glorify Your name,
glorify Your name, in all the earth.

3 Spirit, we love You.
We worship and adore You.
Glorify Your name in all the earth.
Glorify Your name, glorify Your name,
glorify Your name, in all the earth.
Gedenken G.H. (Greet) Verhoog-Klerk
Zingen Lied Abba Vader (ELB 376)
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zingen slotlied:

Lied 800: 1 en 3

1 Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werkelijk wist van mijn verdriet.
Zegen voor onderweg
Gezongen Amen

3 Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid
waar twee of drie vergaderd zijn.

