Orde van dienst van Woord en Tafel zondag 14 november 2020 PG-Lekkerkerk – 10:00u
Voorganger: ds. Rob Maas
Orgel: Richard den Ouden
Thema: Maak het goed, opdat het je goed gaat
U kunt thuis een kaars klaarzetten en aansteken op het moment dat de voorganger de kaars
van verbondenheid aansteekt na het aanvangslied.
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.
De voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan
Stil gebed
Groet
vg
De Heer zij met u
allen Ook met U zij de Heer
Bemoediging
vg
Onze hulp is In de naam van de Heer
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen en niet loslaat het werk van Zijn handen
Drempelgebed
vg

Heer, wij staan hier voor U,
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.

allen Heer, behoed ons, keer ons naar U toe
en schenk ons de adem van Uw Geest.
vg
door Jezus Christus, onze Heer
allen Amen
(We gaan zitten)
Inleiding

Kyriegebed
Zingen Lied 871: 1, 2 en 4
1 Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

2 Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

4 Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.
Gebed bij de opening van het woord
Moment met de kinderen en zingen Kinderlied
Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw Woord, uw licht, uw zegen.
Lezing Genesis 33: 1-11
1 Plotseling zag Jakob Esau op zich afkomen, met vierhonderd man. Toen verdeelde hij de
kinderen over Lea, Rachel en zijn twee bijvrouwen. 2 De bijvrouwen en hun kinderen liet hij
voorop gaan, Lea en haar kinderen daarachter, en Rachel en Jozef helemaal achteraan. 3 Zelf
liep hij voor iedereen uit, en terwijl hij zijn broer naderde boog hij zevenmaal diep voorover. 4
Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Beiden lieten hun tranen de
vrije loop. 5 Toen Esau opkeek en de vrouwen en kinderen zag, vroeg hij: ‘Wie heb je daar bij
je?’ Jakob antwoordde: ‘Dat zijn de kinderen die God in zijn goedheid aan mij, je dienaar,
heeft geschonken.’ 6 Toen kwamen de bijvrouwen met hun kinderen dichterbij, en zij bogen
diep. 7 Daarna kwam Lea met haar kinderen, en ook zij bogen diep. Ten slotte kwamen Jozef
en Rachel, die eveneens diep bogen. 8 ‘Wat is de bedoeling van die hele schare die ik ben
tegengekomen?’ vroeg Esau. Jakob antwoordde: ‘Die was bedoeld om mijn heer gunstig te
stemmen.’ 9 Maar Esau zei: ‘Ik bezit genoeg, broer, houd jij maar wat je hebt.’ 10 ‘Nee,’ zei
Jakob, ‘als je mij goedgezind bent, neem dat geschenk dan alsjeblieft van mij aan, want oog
in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God, en toch ontvang je mij
welwillend. 11 Neem toch aan wat ik je heb laten brengen en waarmee God mij heeft
gezegend, want God is mij goedgezind geweest en ik heb meer dan genoeg.’ Omdat hij bleef
aandringen nam Esau het aan.
Luisteren naar Lied 861: 1 en 2 (Als er vergeving is)
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=5euvN5nAOPY
1 Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan,
kan ik ooit vergeven wat mij is aangedaan.
De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid,
ijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd.
Refrein
Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.

2 O God, ik heb U nodig, ik kan het zelf niet,
ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet.
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft,
dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft
Refrein
Lezing Matteüs 5: 21-26
21 Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie
moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” 22 En ik zeg zelfs: ieder die in
woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het
gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het
Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. 23
Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of
zuster je iets verwijt, 24 laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander
verzoenen en kom daarna je offer brengen. 25 Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je
tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je
over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. 26 Ik verzeker je: dan kom je niet
vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.
Zingen Lied 838: 1 en 3
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.
PREEK
Zingen Lied 51b
Create in me a clean heart, o God,
and renew a right spirit within me.
Create in me a clean heart, o God,
and renew a right spirit within me.
Cast me not away from thy presence, o Lord,
and take not thy holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew a right spirit within me.
GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden
Mededeling over collecte

3 Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

DIENST VAN DE TAFEL
Nodiging
vg

Dit is het huis van onze God
en hier staat de Tafel van de verrezen Heer.
Wees dan welkom aan het heilig Avondmaal
dat Hij heeft ingesteld
tot een teken van zijn liefde en genade.
Kom en deel in dit brood en deze wijn,
gaven van zijn overvloed.

Zingen Geloofsbelijdenis – Lied 342: 1, 2, 3, 4 en 5
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.
Amen.
Vredegroet, groet elkaar met de vrede van Christus (we gaan daarna zitten)
vg
allen
vg
allen
vg
allen

Vrede met u allen
Vrede ook met u
De harten omhoog!
We heffen ze op tot de Heer
Laten wij de Heer onze God danken.
Het past ons de Heer te danken.

Tafelgebed
U komt onze dank toe, HEER onze God,
overal en altijd, door Jezus, onze Heer.
Want als kracht van omhoog,
als vuur in onze koude, als stem in onze stilte, als leven voor doden,
zijt Gij in ons midden gedaald.
Tot het eind van de tijd zal waaien uw adem,
zal klinken uw stem: tegenwind en weerwoord
in een harde wereld van kale feiten en kille waarheden.
Daarom, HEER onze God, verheffen wij onze stem

om samen met allen die door U zijn geraakt
en van uw Geest zijn bezield, U van ganser harte
de lofzang toe te zingen:
Zingen Lied 405: 4
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
Vervolg Tafelgebed
Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER.
Hosanna in de hoge.
Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij heeft zijn volk niet verlaten, maar gaat ons allen voor
en vuurt ons aan als uw stem die ons hart verwarmt,
als uw woord dat ons opwekt uit een doods bestaan.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, daar de dankzegging over
uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:
Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.
vg

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
allen Maranatha
Zingen Lied 388: 1, 3, 4 en 5
1 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Refrein:
Vol vreugde ziet God
naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God
naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

3 Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand , de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
Refrein
4 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
Refrein
5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van hem, een levend bewijs.
Refrein
Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:
Onze Vader..........
Delen van Brood en Wijn
Orgelspel tijdens het delen van Brood en Wijn
Dankgebed
Zingen Slotlied: 791: 1, 4, 5 en 6
1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.

5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Wegzending en zegen met gezongen Amen

