
Orde van dienst van Schrift en Tafel zondag 26 juni 2022 PG-Lekkerkerk – GoJ-kerk 10:00 u.

Organist: Elise Kreuk
Thema: Doorgaan, niet achterom kijken

Thuis kunt u een kaars klaarzetten, die u aan kunt steken op het moment dat de voorganger de 
kaars van verbondenheid aansteekt.

Welkom en mededelingen

Aanvangslied 84: 1

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
   het huis waar Gij uw naam en eer
   hebt laten wonen bij de mensen.
   Hoe brand ik van verlangen om
   te komen in uw heiligdom.
   Wat zou mijn hart nog liever wensen
   dan dat het juichend U ontmoet
   die leven zijt en leven doet.

Groet en bemoediging

v. De Heer zij met U
a. Ook met U zij de Heer

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid
a. en niet loslaat het werk van Zijn handen.

Inleiding

Kyriëgebed

Glorialied Lied 321: 1 (a), 2 (m), 3 (v), 4 (a), 5 (m), 6 (v) en 7 (a)

1 Niet als een storm, als een vloed,
   niet als een bijl aan de wortel
   komen de woorden van God,
   niet als een schot in het hart.

2 Maar als een glimp van de zon
   een groene twijg in de winter,
   dorstig en hard deze grond -
   zo is het koninkrijk Gods.

3 Stem die de stilte niet breekt
   woord als een knecht in de wereld
   naam zonder klank zonder macht
   vreemdeling zonder geslacht.

4 Kinderen armen van geest
   mensen gelouterd tot vrede
   horen de naam in hun hart
   dragen het woord in hun vlees.

5 Blinden herkennen de hand
   dovemansoren verstaan hem
   zalig de man die gelooft
   zalig de vrouw aan de bron.

6 Niet in het graf van voorbij
   niet in een tempel van dromen
   hier in ons midden is Hij
   hier in de schaduw der hoop.



7 Hier in dit stervend bestaan
   wordt Hij voor ons geloofwaardig
   worden wij mensen van God,
   liefde op leven en dood.

Gebed bij de opening van het Woord

Moment met de kinderen

Zingen 'Heer blijf bij hen, neem hen mee …..'

Schriftlezing Numeri 21: 4-9

4 Van de Hor trokken ze verder in de richting van de Rode Zee; ze moesten immers om Edom heen 
trekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. 5 ‘Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?’ 
verweten ze God en Mozes. ‘Om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood en 
geen water, en we kunnen dit ellendige eten niet meer zien.’ 6 Toen stuurde de HEER giftige 
slangen op de Israëlieten af, die hen beten, zodat velen van hen stierven. 7 Daarop ging het volk 
naar Mozes. ‘We hebben gezondigd,’ zeiden ze, ‘want we hebben de HEER en u verwijten gemaakt.
Bid tot de HEER dat hij ons van die slangen verlost.’ Mozes bad voor het volk, 8 en de HEER zei 
tegen hem: ‘Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar 
kijkt, blijft in leven.’ 9 Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En 
iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven.

Lied 939: 1

1 Op u alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leid mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 

Schriftlezing Lucas 9: 51-62

51 Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op 
weg naar Jeruzalem. 52 Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen 
om zijn komst voor te bereiden, 53 wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het
doel van zijn reis was. 54 Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom 
was, vroegen ze: ‘Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’ 55 Maar hij 
draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. 56 Ze gingen verder naar een ander dorp.
57 Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ 58
Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon 
kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ 59 Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: 
‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ 60 Jezus zei tegen hem: ‘Laat de 
doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ 61 Weer
een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn 
huisgenoten.’ 62 Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is 
niet geschikt voor het koninkrijk van God.’ 



Lied 835: 1, 2 en 4
1 Jezus, ga ons voor
   deze wereld door,
   en U volgend op uw schreden
   gaan wij moedig met U mede.
   Leid ons aan uw hand
   naar het vaderland.

2 Valt de weg ons lang,
   zijn wij klein en bang,
   sterk ons, Heer, om zonder klagen
   achter U ons kruis te dragen.
   Waar Gij voor ons trad,
   is het rechte pad.

4 In de woestenij,
   Heer, blijf ons nabij
   met uw troost en met uw zegen
   tot aan 't eind van onze wegen.
   Leid ons op uw tijd
   in uw heerlijkheid.

Uitleg en verkondiging

Zingen Lied 342: 1, 2, 3, 4 en 5 (geloofsbelijdenis)

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.

Voorbeden

Dienst van de Tafel

Nodiging

Zingen Lied 385: 1

1 De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

Tafelgebed

Zingen Lied 385: 2



2 Wij delen, wij delen gewoon het daaglijks brood.
Dit brood houdt ons in leven
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het daag'lijks brood.
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

Tafelgebed vervolg

Zingen Lied 385: 3

3 De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed.

Bidden wij gezamenlijk met de woorden die Christus ons heeft gegeven “Onze Vader”

Tafelgebed vervolg

Zingen Lied 385: 4
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Delen van brood en wijn

Tijdens het delen van brood en wijn speelt de organist

Gebed na de maaltijd

Lied 825: 1 en 5

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.

5 Ja, Hij is elk van ons nabij,
   hoe hemelhoog verheven;
   in Hem bestaan, bewegen wij,
   in Hem is heel ons leven.
   Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
   de mensen zijn van zijn geslacht,
   voorgoed met Hem verweven.

Zending en Zegen met gezongen Amen       


