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Orde van dienst van Schrift en Tafel zondag 28 aug 2022 PG-Lekkerkerk – GoJ-kerk 10:00 u. 

 

Thema: Goed om je heen kijken 

Organist: Elise Kreuk 

 

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 113: 1 

 

1 Prijst, halleluja, prijst den Heer, 

gij ’s Heren knechten, immermeer 

moet ’s Heren naam gezegend wezen. 

Van waar de zon in ‘t Oosten straalt, 

tot waar z’ in ‘t Westen nederdaalt, 

zij ’s Heren grote naam geprezen. 

 

Aansteken kaars van verbondenheid 

 

Stilte 

 

Groet 

vg De Heer zij met u 

allen Ook met U zij de Heer 

 

Bemoediging 

vg Onze hulp is In de naam van de Heer 

allen die hemel en aarde gemaakt heeft 

vg Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

allen en niet laat varen het werk van Zijn handen 

 

Drempelgebed afgesloten met 

vg …...door Jezus Christus, onze Heer 

allen Amen 

 

Kyriëgebed 

 

Glorialied 910: 1 en 2 

 

1 Soms groet een licht van vreugde 

de christen als hij zingt: 

de Heer is ‘t die met vleugels 

van liefde hem omringt. 

Loopt alles ons ook tegen, 

Hij zal ons ‘t goede doen, 

Hij geeft na donk're regen 

een mild en klaar seizoen. 

 

2 Goddank, wij overdenken 

‘t geheim van onze Heer, 

het heil dat Hij wil schenken, 

dat nieuw is altijd weer. 

Bevrijd van onze zorgen, 

begroeten wij de dag 

en vrezen niet de morgen, 

wat hij ook brengen mag. 
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Gebed voor de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen 

 

Zingen: “Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw woord, uw licht, uw zegen”. 

 

Lezing Lucas 14: 1-14 

 

1 Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër ging, waar hij voor een maaltijd 

was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. 2 Er was daar iemand met waterzucht. 3 Jezus vroeg 

aan de wetgeleerden en de farizeeën: ‘Is het toegestaan hem op sabbat te genezen of niet?’ 4 Maar 

ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. 5 En tegen de farizeeën 

en wetgeleerden zei hij: ‘Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch meteen uit, 

ook al is het sabbat?’ 6 En daarop hadden ze geen antwoord. 

7 Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf 

kozen. Hij zei tegen hen: 8 ‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan 

niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, 9 en dan 

moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste 

plaats moeten innemen. 10 Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer 

tegen u zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die 

samen met u aan tafel aanligt. 11 Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf 

vernedert zal verhoogd worden.’ 

12 Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een 

feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de 

verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. 13 Wanneer u mensen 

ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14 Dan zult u gelukkig zijn, zij 

kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de 

rechtvaardigen.’ 

 

Lied 841: 1 en 2 

 

1 Wat zijn de goede vruchten, 

die groeien aan de Geest? 

De liefde en de vreugde, 

de vrede allermeest, 

geduld om te verdragen 

en goedertierenheid, 

geloof om veel te vragen, 

te vragen honderd uit; 

2 geloof om veel te geven, 

te geven honderd in, 

wij zullen leren leven 

van de verwondering: 

dit leven, deze aarde, 

de adem in en uit, 

het is van Gods genade 

en zijn lankmoedigheid.

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.
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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 

 

Vredegroet 

 

Zingen Lied 388: 1 
 

1 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

voor ieder van ons schoon water en brood, 

een veilige plek, een plaats om te schuilen, 

een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 

 

Refrein: 

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! 

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk! 

 

Tafelgebed 

 

Zingen Lied 388: 2 
 

2 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

voor iedere vrouw, voor iedere man. 

Niet minder of meer, de een of de ander: 

het delen van macht is deel van ons plan. 

 

Refrein 

 

Vervolg tafelgebed 

 

Zingen Lied 388: 3 
 

3 Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 

want iedere stem geeft klank aan het koor. 

Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 

ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 

 

Refrein 
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Bidden wij gezamenlijk met de woorden die Christus ons heeft gegeven: 

 

“Onze Vader” 

 

Vervolg tafelgebed 

 

Zingen Lied 388: 4 en 5 

 

4 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 

en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 

genadig begin van goddelijk recht. 

 

Refrein 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 

een plaats om te zijn, een plaats om te worden 

getuige van Hem, een levend bewijs. 

 

Refrein

 

Delen van brood en wijn 

 

“Komt nu, want alle dingen zijn gereed.” 

 

Tijdens het delen van brood en wijn speelt de organist 

 

Gebed na de maaltijd 

 

Slotlied: Lied 1010: 1 en 3 

 

1 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 

de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde, 

de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 

o red ons sterke Heer. 

3 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn.

 

Zending en Zegen 

Gezongen Amen (3x) 

 

Inzameling van de gaven 

 

 


