Orde van dienst zondag 3 oktober 2021 – PG Lekkerkerk – Ichthuskerk – 10:00 uur
Voor de dienst kunt u een kaars neerzetten, die u aansteekt op het moment dat de voorganger de
kaars van verbondenheid aansteekt
Organist: Jan den Ouden
Thema: Mens, waar is je naaste?
Welkom en mededelingen
Zingen Lied 25: 2
2 Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen Ge uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gebed van verootmoediging
Zingen Lied 25: 4
4 God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem nederig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.
Leefregels
•
•
•
•
•
•
•
•

God is je Schepper, de Eerste en de Laatste in je leven.
God is altijd groter dan elk beeld dat wij van Hem of Haar maken.
Misbruik de naam van God niet in woorden noch daden.
Zet elke week een dag apart voor rust, bezinning en ontspanning.
Behandel ouders en ouderen met respect, tenzij ze je mishandelen of misbruiken; ga dan
naar de politie.
Heb eerbied voor alle leven en beneem elkaar het leven niet; dat betekent ook dat je anderen
het leven niet onmogelijk maakt.
Ontwricht de relatie van een ander niet voor eigen gewin.
Stelen, proletarisch winkelen, een dubbele boekhouding, het mag niet.

•
•

Kwaad spreken van een medemens, roddelen, liegen, het maakt veel stuk.
Wees tevreden met je bezit en vergaap je niet aan de Bentley van een ander noch aan zijn 2e
huis, haar vakantiereis of hun zeiljacht. De waarde van een mens wordt toch niet door bezit
bepaald?!

Zingen Evangelische Liedbundel 218: 1 en 2
1 Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2 Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Moment met de kinderen
Zingen Lichtlied: “Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw woord, uw licht, uw zegen”.
Schriftlezing OT Genesis 4: 1-9
1 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter
wereld. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’ 2 Later
bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. 3 Op een keer
bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst. 4 Ook Abel bracht een offer; van de
eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op,
5 maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker.
6 De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? 7 Handel je goed,
dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer,
begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ 8 Kaïn zei tegen zijn
broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem
dood. 9 Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet
ik soms waken over mijn broer?’
Zingen Lied 119: 1 en 5
1 Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

5 Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
opdat geen zonde daar kan binnendringen.
Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord.
Leid mij in 't licht van uw verordeningen.
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort
het hoge recht van uw verbond bezingen.

Schriftlezing NT Johannes 8: 1-11
1 Jezus ging naar de Olijfberg, 2 en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk
kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. 3 Toen brachten de schriftgeleerden en de
farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4 zeiden
tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 5 Mozes draagt
ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6 Dit zeiden ze om hem op de
proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger
op de grond. 7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is,
laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ 8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 9 Toen

ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de
vrouw die in het midden stond. 10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft
niemand u veroordeeld?’ 11 ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar
huis, en zondig vanaf nu niet meer.’
Zingen Lied 825: 1 en 3
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.

Verkondiging
Muzikaal moment
Zingen Lied 672: 1 en 3
1 Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heilge Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

3 In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kinderen nieuw geboren.
Deel van uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.

Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zingen slotlied:

Lied 413: 1 en 3

1 Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
Zegen voor onderweg
Gezongen Amen

3 Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaanlaat ons niet verloren gaan.

