Grote- of Johanneskerk Lekkerkerk
10 uur
10e zondag van de zomer
Groen

Opening door de ouderling van dienst
Zingen van het intochtslied: NLB 283: 1,2, 4, 5
1. In de veelheid van geluiden
In het stormen van de tijd
Zoeken wij het zachte suizen
Van het woord, dat ons verblijdt.
2. En van overal gekomen,
Drinkend uit de ene bron,
Bidden wij om nieuwe dromen
Richten wij ons naar de zon.
4. Laat uw dauw van vrede dalen
In de voren van de tijd
Vat ons samen in de stralen
Van uw goedertierenheid.
5. Die ons naam voor naam wilt noemen
Al uw liefde ons besteedt,
Zingend zullen wij U roemen
En dit huis zingt met ons mee!

Aansteken van een kaars
Stilte
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: En niet laat varen de werken van zijn handen.
Groet

(allen zitten)
Woord ter inleiding

Zingen: NLB 975: 1
Jezus roept hier mensen samen
Die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen
Geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is
Prijs de Zoon, die mensen kent,
Prijs de Geest die als de Trooster
Zich naar ons heeft toegewend.

Gebed om ontferming
Glorialied: NLB 8b
1. Zie de zon, zie de maan
Zie de sterren in hun baan
Sterren ontelbaar, overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
2. Hoor de zee, hoor de wind
Hoor de regen als hij zingt
Druppels ontelbaar in de oceaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
3. Ruik een bloem, ruik een vrucht
Ruik de geuren in de lucht
Geuren ontelbaar zweven af en aan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
4. Voel je hart, voel je huid
Voel je adem als je fluit
Mensen ontelbaar, overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
5. Zie ik de zon, de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderen naar de nevendienst
/ zingen van het lichtliedje “Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw woord, uw licht,
uw zegen”

Eerste lezing: Jesaja 30:15-21 (NBV) (door lector)
Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël:
‘In rust en inkeer ligt jullie redding,
in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’
Maar jullie wilden niet.
16
Jullie zeiden: ‘Nee! Te paard vluchten we weg!’ –Vluchten zúl je!
‘Wij gaan er razendsnel vandoor!’ –
Razendsnel word je ingehaald.
17
Duizend zullen er vluchten voor het dreigen van één,
voor het dreigen van vijf vluchten jullie allen.
Al wat er van jullie rest is als een paal op een bergtop,
als een vaandel op een heuvel.
18
En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn;
toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen.
Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.
19
Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten.
Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je
hoort. 20De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood. Hij die
jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je
leermeester zien, 21met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is de
weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’

Zingen: NLB 452: 1, 2
1. Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt
Zijn wij in U verzonken, ons hart raakt niet ontstelt.
Gij leeft en houdt de wacht, wij hebben niets te vrezen
De slaap zal ons genezen. Gij waakt de ganse nacht!
2. Die lange nacht, de winter doorstaan wij met geduld;
Wij leven ongehinderd, de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht dat feilloos staat geschreven
En keert niet ijdel weder. Uw licht komt na de nacht!

Korte inleiding op de evangelielezing
Evangelielezing: Lukas 13: 22-30 (NBV) (door lector)
Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf.
23
Iemand vroeg hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde:
24
‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie,
zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. 25Als de heer des huizes
eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te
kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie
niet, waar komen jullie vandaan?” 26Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn
gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.” 27Maar hij zal
tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie,
rechtsverkrachters!” 28Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham,
Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten
wordt. 29Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen,
en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. 30En bedenk wel: er zijn
laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’

Zingen: NLB 452: 3
3. O hemellichaam Jezus, dat ieder mens verlicht
Wij staan in U te lezen, Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan, uw komst is niet te keren
Wil ons de eenvoud leren, leer ons uw toekomst aan!

Preek
Zingen: NLB 975: 3, 4
3. Jezus roept ons tot de ander,
Zo verschillend als wij zijn,
Ras of huidskleur, rangen, standen
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden
Ga met zaligen en zoekers,
Die op zoek naar waarheid zijn.

Dankgebed en voorbede
Stil gebed
Onze Vader
Slotlied: NLB 969
In Christus is noch west noch oost
In Hem noch zuid noch noord.
Één wordt de mensheid door zijn troost
De wereld door zijn woord.
Tot ieder hart dat Hem behoort
Met Hem gemeenschap vindt
De dienst aan hem is ’t gouden koord
Dat allen samenbindt.
Geliefden, sluit u dan aaneen,
Vanwaar en wie g’ook zijt;
Als kindren om uw Vader heen
En Christus toegewijd.
Laat zuid en noord nu zijn verblijd
Hem prijzen west en oost
Aan Christus hoort de wereld wijd,
In Hem is zij vertroost.

Zegen + gezongen amen

4. Jezus roept ons tot zijn tafel,
Breed en wereldwijd gedekt,
Waar de kerk bezit haar aardse
Hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
Deel het lied van liefde weer,
Deel het feest voor heil’ge zondaars,
Wees te gast bij God de Heer.

