Orde van dienst zondag 20 maart 2022 – Grote- of Johanneskerk – PG Lekkerkerk – 10:00 u.
3e zondag van de veertigdagen
Organist: Richard den Ouden
Thema: Over lijden en geduld hebben
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied Lied 25: 1 en 2
1 Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

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
Stilte
Groet
vg
De Heer zij met u
allen Ook met U zij de Heer
Bemoediging
vg
We spreken vanmorgen onze hulp en verwachting uit:
allen De Naam van de Heer is als een veilige schuilplaats.
Vg
We mogen komen onder de vleugels van de Eeuwige
allen en zijn Naam prijzen zolang wij leven
Vg
De Heer bevrijdt ons van onze last
allen en heeft in onze moeiten naar ons omgezien.
Vg
Gods barmhartigheid en liefde kent geen einde.
allen Rechtvaardig is zijn handelen, eindeloos is zijn geduld.
Vg
Dat we ons zullen openstellen als mensen die willen ontvangen
allen zodat Gods bevrijdende woorden ons laten groeien.
Amen
Kyriëgebed
Zingen ELB 118: 1, 3 en 4 (zie PPT)
1 Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht,
en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein:
Zie onze God, de Koning-Knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

3 Zie je de wonden zo diep?
De hand die aard' en hemel schiep
vergaf de hand die Hem sloeg,
de man, die onze zonden droeg.
Refrein

4 Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Refrein

Moment met de kinderen Paasproject
Vasthouden of verlaten (Johannes 18:12-27). Blijft Jezus moedig of zal Hij opgeven? Ze behandelen
hem zo oneerlijk! Jezus houdt vol, wat voor gevolgen dat ook heeft.
Zingen Lichtlied: “Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw woord, uw licht, uw zegen”.
Gebed voor de opening van het Woord
Lezen Jesaja 53: 1-7 en 11a
1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een scheut uit dorre grond.
Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren.
3 Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte
vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht.
4 Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.
5 Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken.
De straf die hij onderging bracht ons vrede, zijn striemen gaven ons genezing.
6 Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.
7 Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar
de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.
11 Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd.
Luisteren/meezingen 'Heel mijn hart' (Sela)
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=zZCQUBo-AJk
1 Als mijn hart niet ontwaakt
uit de nacht van verdriet;
en de zon niet meer schijnt
ik het daglicht niet zie;
Als het donker in mij blijft
en mijn hart schreeuwt om recht
om wat mij verwondde;
ik verlies dit gevecht.

2 Als ik levenslang vecht,
met de last die ik draag;
in de greep van de angst
mezelf bitter afvraag
hoe ik verder moet leven
met mijn schaamte en schuld,
ziet U mij dan Vader;
Kom mij toch te hulp!

Refrein
Heer, U kent mijn verlangen
om in vrijheid te leven;
Niet gevangen tussen muren
die mijn bange hart omgeven.
Uw waarheid bevrijdt;
uw liefde geneest,
Heel mijn hart door de Heilige Geest.

3 Wat mijn hart ook bezwaart,
welke pijn ik nog voel;
door de kracht van het kruis
heeft zelfs lijden een doel.
Kom ik eindelijk thuis
om bij Jezus te zijn,
die stierf voor mijn zonde,
maar ook voor mijn pijn.

Lezen Lucas 13: 1-9

1 Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die Hem vertelden over de Galileeërs van
wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun offerdieren. 2 Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie
dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat lot ondergaan
hebben? 3 Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde
wijze omkomen. 4 Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie
dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5 Zeker niet, zeg Ik jullie,
maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’
6 Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging
kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7 Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al
drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want
hij put alleen maar de grond uit.” 8 Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog
met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. 9 Misschien zal hij dan
het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’
Zingen Lied 852: 1, 2, 3 en 4
1 U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt U mij.

2 U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

4 ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen Lied 942: 1 en 3
1 Ik sta voor U in leegte en gemis.
Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis,
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?
3 Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader
lnzameling van de gaven
Slotlied 1009: 1 en 3
1 O lieve Heer, geef vrede

3 een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend,o Heer die bij mij zijt,

aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.
3 Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!
Wegzending en zegen (Gezongen amen)

