Orde van dienst zondag 9 oktober 2022 - Protestantse Gemeente Lekkerkerk (GoJ) 10:00 uur
Thema: Erbij horen
Organist: Mariet Verkuil
Voor de dienst 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
Aanvangslied 119: 12 en 17
12 Ik klem mij vast aan uw getuigenis.
O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen!
Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis,
Gij doet uw woorden voor mijn ogen open,
verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis.
Ik zal de weg van uw geboden lopen.

17 Neem van mijn mond het woord der waarheid niet.
Gij moet uw wil en wet mij openbaren.
Mijn hart gaat uit naar wat Gij mij gebiedt,
altoos en immer zal ik dat bewaren.
Gij maakt ruim baan voor wie uw wet ontziet.
Ik volg uw licht, daar zal ik wel bij varen.

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan
Stil gebed
Bemoediging en groet
Kyriëgebed
Loflied 218: 1, 2, 3, 4 en 5
1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2 Dank U voor deze mooie aarde,
dank U, voor sterren, maan en zon,
dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3 Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

4 Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5 Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
Moment met de kinderen
Zingen kinderlied “Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw woord, uw licht, uw zegen”.
Schriftlezing Psalm 111

1 Halleluja!
Ik wil de HEER loven met heel mijn hart in de grote kring van oprechten.
2 Machtig zijn de werken van de HEER, wie ze liefheeft, onderzoekt ze.
3 Zijn daden hebben glans en glorie, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4 Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen, genadig en liefdevol is de HEER.
5 Hij gaf voedsel aan wie Hem vrezen, eeuwig gedenkt Hij zijn verbond.
6 Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het land van andere volken.
7 Rechtvaardig en eerlijk is het werk van zijn handen, uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
8 ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig, gemaakt volgens waarheid en recht.
9 Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld.
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.
10 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, leven naar zijn regels getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.
Lied 111: 1 en 2
1 Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den Heer in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

2 Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is
de Heer, en zijn gedachtenis
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

Schriftlezing Lucas 17: 11-19
11 Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. 12 Toen Hij daar
een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen tegemoet die door een huidziekte onrein
waren; ze bleven op een afstand staan. 13 Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb
medelijden met ons!’ 14 Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’
Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. 15 Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en
loofde God met luide stem. 16 Hij viel neer aan Jezus’ voeten om Hem te danken. Het was een
Samaritaan. 17 Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 18 Wilde
niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19 Hij zei tegen
de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’
Luisteren naar Alfa en Omega (Sela) via
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hDmDseqSja0&t=19s (tot 2:41)
1 Als de wereld lijkt te breken
en de hoop lijkt uitgedoofd,
klinkt Uw stem die ons verzekert
dat U doet wat U belooft.
Grijp dan in waar mensen lijden
en laat ons Uw handen zijn.
Om met daden te bewijzen:
eens zal alles anders zijn.
Refrein
U bent alfa en omega.
U zag het eind voor het begin.
U zult altijd met ons meegaan.
Aan Uw rijk van vrede komt geen eind.

2 Heel de wereld zal herleven,
vrij van honger en geweld.
Wie nu ziek is, wordt genezen.
Wat kapot ging, wordt hersteld.
U houdt alles vast in handen.
U bent sterker dan de angst.
U bent steeds het vaste anker,
waarop ik vertrouwen kan.
Refrein
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 939: 1 en 3
1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt 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.

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.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'
Inzameling van de gaven (bij de uitgang)
Slotlied 139 b (Heer U doorgrondt en kent mij) 1 en 2
1 Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan.
En U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond,
o Heer, die zijn voor U bekend,
en waar ik ook naartoe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Refrein
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij,
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij,
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

2 Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven,
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent,
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Refrein
Wegzending en zegen met gezongen Amen
Lied 415: 3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer.

