Orde van dienst zondag 17 juli 2022 Prot Gem Lekkerkerk – Grote-of Johanneskerk 10:00 uur
Thema: Verstoorde relaties
Kleur: groen
Organist: Mariet Verkuil
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten die u kunt aansteken op het moment dat de voorganger de kaars
van verbondenheid aansteekt
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied 92: 1 en 2
1 Waarlijk dit is rechtvaardig
dat men den Here prijst,
dat men Hem eer bewijst
zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.

2 Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote naam des Heren.

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan
Stil gebed
Bemoediging en groet
Inleiding op de dienst
Kyriëgebed
Glorialied 303: alle 3 verzen
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.
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 het Woord

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.

Schriftlezing OT:

1 Samuël 1-20

1 In Rama in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een man die Elkana heette. Hij was een
zoon van Jerocham, die een zoon was van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, en behoorde tot de
stam Efraïm. 2 Hij had twee vrouwen: de ene heette Hanna en de andere Peninna. Peninna had kinderen,
maar Hanna niet. 3 Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om daar de HEER van de
hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Chofni en Pinechas, de twee zonen van Eli, waren
daar priesters van de HEER. 4 Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en
haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. 5 Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar
had hij lief, ook al hield de HEER haar moederschoot gesloten. 6 Haar rivale kwetste haar dan diep, door
haar te sarren omdat de HEER haar geen kinderen gaf. 7 Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar
het heiligdom van de HEER gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten
liet staan. 8 Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana: ‘Waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en
waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen?’ 9 Na de maaltijd stond Hanna
op en ging naar het heiligdom van de HEER, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. 10Diep
bedroefd bad Hanna tot de HEER. In tranen 11 legde ze een gelofte af: ‘HEER van de hemelse machten,
ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een
zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u: nooit zal zijn haar worden afgeschoren.’ 12 Terwijl
Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. 13 Ze bad namelijk in stilte: haar lippen
bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. 14 Hij sprak haar
aan en vroeg: ‘Gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen!’ 15 ‘U vergist u,
heer,’ antwoordde Hanna. ‘Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een
zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de HEER. 16 Denk niet dat ik een slechte vrouw ben; ik bid zo
lang omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende.’ 17 ‘Ga dan in vrede,’ antwoordde Eli. ‘De God
van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd.’ 18 ‘Ik dank u voor uw vriendelijkheid,’ zei Hanna, en ze
ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. 19 De volgende morgen
vroeg bogen ze zich neer voor de HEER, waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep
Elkana met zijn vrouw Hanna, en de HEER verhoorde haar. 20 Hanna werd zwanger en na verloop van
tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuel, ‘want,’ verklaarde ze, ‘ik heb hem aan de HEER
gevraagd.’
Luisteren naar en zingen Opwekking Aan Uw voeten Heer
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ESfRfGS1azU
Aan uw voeten, Heer,
is de hoogste plaats.
Daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer.
Daarom buig ik mij voor U.
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist’ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
Aan uw voeten, Heer,
is de hoogste plaats.
Daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer.
Daarom buig ik mij voor U.
Mijn hart verlang ernaar om samen te zijn,

hier in een plaats van aanbidding.
In Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
Aan uw voeten, Heer,
is de hoogste plaats.
Daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer.
Daarom buig ik mij voor U.
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
Evangelielezing Lucas 10: 38-42
38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die
Marta heette. 39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden.
40 Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe
en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze
mij moet helpen.’ 41 De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te
druk. 42 Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden
ontnomen.’
Lied 313: 1 en 5 (Een rijke schat van wijsheid)
1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luisteren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 868: 1, 2 en 3
1 Lof zij de Heer, de almachtige
Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en
blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn
liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op ade
laarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo
schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
Dankgebed en voorbeden
God, onze Vader, wij bidden U
om dagelijks brood voor alle mensen,
om voedsel voor alle kinderen,
om een veilig huis voor iedereen.
Wij bidden U voor mensen
met wie we delen wat we hebben:
plezier en vreugde,
verdriet en zorgen,
ons leven.
Wij bidden U voor alle zieke mensen,
wees met uw liefde aanwezig,
help hen hun pijn te dragen.
Geef dat mensen blij mogen zijn met elkaar,
dat U ons helpt bij alles wat wij doen.
Goede God, wij danken U
voor brood en wijn, die wij mogen delen.
Zo worden wij mensen zoals U dat wilt,
mensen die samen mogen wonen
in uw koninkrijk.
Amen.
Inzameling van de gaven
Slotlied 939: 1 en 3 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht)
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.
Zegen (staande)
gezongen AMEN

3 Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

