OVD zondag 19 juni 2022 – PG Lekkerkerk – Grote-of Johanneskerk – 10:00 uur
Thema: Bevrijd
Organist: Richard den Ouden
Vooraf kunt u thuis een kaars klaarzetten en aansteken op het moment dat de voorganger de kaars van
verbondenheid aansteekt.
Welkom en mededelingen
Aanvangslied 62: 1 en 4
1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

4 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan
Stil gebed
Bemoediging en groet
Inleiding
Kyriegebed
Glorialied 303: 1, 2 en 3
1 Zonne en maan, water en wind,
de bloem en het kind schiep onze God.
Hemel en aard' heeft hij gemaakt.
Schepper, wij willen U danken.
Schepper wij danken U.
Schepper wij prijzen U.
Schepper, wij zingen uw heilige naam.

2 Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf
voor allen, voor ons.Hij leeft vandaag
hier onder ons, hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.

3 Geest die ons troost, levend nabij,
genezing en vuur. Adem van God,
kracht onderweg dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.
Gebed voor de opening van de Bijbel
Moment met de kinderen, waarna we zingen 'Heer blijf bij hen, neem hen mee....'

Schriftlezing Jesaja 65: 1-9
1 Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me
vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’
2 Heel de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk, dat op de verkeerde weg is
en zijn eigen ingevingen volgt. 3 Een volk dat mij openlijk tergt, telkens opnieuw: ze ontsteken offers
in tuinen en branden wierook op branders van aardewerk, 4 ze zitten in graven en slapen op geheime
plaatsen, ze eten vlees van zwijnen, hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat.
5 Ze zeggen: ‘Blijf waar u bent, kom niet dichterbij, want wij zijn te heilig voor u.’
Ze prikkelen mij als rook in mijn neus, ze zijn als een vuur dat de hele dag brandt.
6 Hier voor mij ligt wat er geschreven staat; ik zal niet rusten tot ik alles heb vergolden.
Ik zal jullie je wandaden terugbetalen 7 en die van je voorouders erbij – zegt de HEER;
ook zij hebben wierook gebrand op de bergen en mij gehoond op de heuvels.
Ik heb hun loon van tevoren bepaald, ze krijgen het allemaal terug.
8 Dit zegt de HEER: Zolang er sap is in een druiventros, zegt men:
‘Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.’
Voor mijn dienaren zal ik hetzelfde doen, ik zal niet alles vernietigen.
9 Uit Jakob zal ik nageslacht doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van mijn bergland;
mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen, mijn dienaren zullen zich daar vestigen.
Luisteren naar Wanneer ik U niet vind (Sela) via YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=M2CsW6BfbXw&t=9s
1 Heer, uw wegen zijn zo vaak verborgen.
Is er iemand die U nog begrijpt?
Zoveel vragen blijven onbeantwoord,
zelfs al bid ik ze de hele tijd.

2 Heer, in U heb ik mijzelf gevonden.
Zonder U bestaat er ook geen mij.
Heer, waarom laat U uzelf niet vinden?
Als U weg bent, dan is alles kwijt.

3 U bent liefde, ook als U ver weg lijkt.
U bent goed, al grijpt U soms niet in.
U bent hier, omarmt mij in mijn twijfel,
ook wanneer ik U niet vind.

4 Help mij bidden als de hemel stil blijft.
Leer mij U te vinden in uw Woord.
Laat mij zien dat, boven mijn begrijpen,
U dichtbij bent en mijn vragen hoort.

Hoor mij aan, laat niet los.
Kom mij toch te hulp
Schriftlezing Lucas 8: 26-39
26 Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. 27 Toen hij aan land
stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al
geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. 28 Toen hij Jezus zag,
viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van
de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ 29 Jezus stond namelijk op het punt de onreine
geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk
werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en
werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. 30 Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij
antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden namelijk veel demonen in hem. 31 Ze smeekten hem hun niet te
bevelen naar de onderwereld te gaan. 32 Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde
varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te
nemen. Hij stond hun dat toe. 33 Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens,
waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. 34 Toen de varkenshoeders dat
zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. 35 Vele
mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen,
troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en

bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. 36 Degenen die alles
gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. 37 En de hele mensenmenigte uit het gebied
van de Gerasenen verzocht hem hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen.
Jezus stapte in de boot om terug te gaan. 38 De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg hem
met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg met de woorden: 39 ‘Ga terug naar
huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat
Jezus voor hem had gedaan.
Zingen Lied 871: 1, 3 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.

3 Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

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.
Uitleg en verkondiging
Muzikaal meditatief moment
Zingen Gezang 487 (uit liedboek voor de kerken 1973): 1 en 2
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.

2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Dankgebed en voorbeden, persoonlijk stil gebed en het Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied 418: 1, 2 en 3
1 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2 Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.

Wegzending en zegen en zingen als amen Lied 415: 3
3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

