orde van dienst
zondag 19 september 2021
start vredesweek met
viering vd Maaltijd des Heren
Prot. Gemeente LEEK
DIENST der VOORBEREIDING
Orgelspel / afkondigingen / AANVANGSLIED (staande): Psalm 101. 1, 2 en 3
Stilte - Groet, bemoediging en drempelgebed - in beurtspraak
v.:
G.:
v.:
G.:
v.:

G.:
A.:

De Heer zij met u
ZIJN GEEST OOK MET U
Onze hulp is de Naam van de Heer,
SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE
…
Zo bidden wij:
Heer, spreek dan tot ons uw Woord
EN UW GEMEENTE HOORT!
AMEN

(de gemeente gaat zitten)

Toelichting: “Wat ter sprake komt …”
ZINGEN: LB 991. 1, 2, 3, 6 en 7 (De eersten worden de laatsten)
‘Grote Verzoendag’ - teksten uit het Joods Gebedenboek
ZINGEN: LB 859. 1, 2 en 3 (Schuldig staan wij voor u Heer, )
Afsluitende tekst
Vredesweek thema: inclusief samenleven
slotregels uit het gedicht van Amanda Gorman)
LIED: “Dat wij toch zo sterk verlangen” (t.: Hans Rienold + bew AL; m.: LB 913)

Dat wij toch zo sterk verlangen naar een plek voor iedereen,
waar men jòu echt wil ontmoeten en de buitenkant niet telt!
Waar de mensen sterk verschillen van elkaar, van jou, van mij,
maar er hevig naar verlangen om toch samen één te zijn.
Dat wij toch zo sterk verlangen naar een wereld als ons thuis,
als een herberg voor de mensen, heel ver weg of dicht bij huis!
Voor de mensen van de wereld, mannen, vrouwen, wit of zwart,
voor de groten, voor de kleinen, heel gewoon of heel apart.

DIENST van het WOORD

schriftlezing: enkele teksten over ‘haten’ (in NV-NBG 1951)
- “Jullie hebben gehoord, dat er gezegd werd: Niemand kan twee heren dienen:
hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben (Matth 5.43v) …
- Er is gezegd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten” (Matth 5.43) …
- Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader en moeder, en vrouw en
kinderen en broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan niet mijn
discipel zijn. (Luc 14.26)
- “Jakob heb Ik liefgehad en Ezau gehaat!” (Rom 9.13 – Mal 1.2)
- Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een
leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook)
God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. 21En dit gebod hebben wij van
Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben. (1 Joh 4. 20v)
ZINGEN: Gezang 108 (lied geschreven bij 1 Johannes 3. 1 – 18)
(Liedboek 1973; t.: W Barnard) (m.: Psalm 116!): 1, 2 en 5
Weest niet verbaasd als u de wereld haat;
gij moet integendeel uw liefde geven:
dàt is de overgang van dood naar leven!
Wie niet bemint leeft in gestorven staat.
Al wie zijn broeder haat begaat een moord.
God heeft ons niet geroepen om te doden,
samen te leven heeft Hij ons geboden.
Alleen de liefde plant zijn schepping voort.
Zo hebben wij de liefde Gods herkend:
dat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven.
Er staat in alle woorden Gods geschreven
dat wie de mensen haat zijn schepping schendt.
Prediking /
ZINGEN: Uit Geroepen om te Zingen 229. 1, 3, 5 en 6
(t.: J van Opbergen (bew. AL); m.: LB 801 (Door de nacht van strijd en zorgen)
Van Gods toekomst wil ik spreken, wat geen mens gelooft, gebeurt:
miljonairs gaan straten vegen, heel de wereld omgekeerd.
De woestijn begint te bloeien achterbuurt zal centrum zijn.
Wie zijn stem niet mocht verheffen, vindt gehoor op ruim terrein.
Met de komst van eerlijke delen, dringt God tot zijn wereld door.
Hij begint opnieuw te scheppen, vindt bij mensen nieuw gehoor.
Wie gelooft in deze toekomst: heel de wereld omgekeerd,
zal gaan delen brood-gebroken, zoals Jezus voor ons deed.

Onder het naspel voorbereiding op de tafelviering: gereed maken van de Tafel
Invitatio / nodiging
v.: ….
Prefatio / voorbereiding (beurtspraak)
v.: De Heer zij bij u
G.: HIJ ZAL U BEWAREN
v.: Verheft uw harten tot God / harten omhoog
G.: WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER
v.: Laten wij danken de Heer, onze God,
G.: HET PAST ONS GOD TE DANKEN
v.: Ja, waarlijk het past ons U dank te zeggen, ….
Daarom verheffen ook wij onze stem en met allen die u zijn toegedaan
in hemel en op aarde zingen u vol vreugde toe:
G.: ZINGEN: CANTICUM: Psalm 107.3’:
Wij moeten God aanbidden, rondom zijn altaar staan,
omdat Hij in ons midden zijn wonder heeft gedaan:
maaltijd en lafenis meer dan wij durfden dromen;
de last van ons gemis heeft Hij ons afgenomen.
Benedictus / zegening
v.: Wij zegenen u, Hemelse Vader, omwille van uw Zoon, Jezus Christus, die ….
Institutio / instellingswoorden
“Want in de nacht dat Jezus werd overgeleverd,
nam Hij een brood, zegende en brak het en zei: ….
Epiclese / aanroeping
v.: Heer, hier bijeen – gedenken wij de dood van Jezus, …
Anamnese / gedachtenis
v.: Want als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren – tot Hij komt
G.: KOM, HEER JEZUS, KOM!
v.: Zo bidden wij u:
A.: OnzeVader die in de hemelen zijt …
Fractio / de handeling van uitdeling en uitschenking
HET BROOD dat wij breken is de gemeenschap …
DE BEKER der DANKZEGGING is de gemeenschap …
G.: ZINGEN: CANTICUM: LIED: LB 686. 2a+3a
Wij zijn in Hem gedoopt Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
De geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.

UITDELINGSWOORDEN / GEMEENSCHAP - uitdelen
v.: Zoals het brood is samengebracht uit het graan der velden, zó …
gezamenlijk nemen
v.:

Zoals de wijn is samengesteld uit de vrucht van de wijnstok, zó …
gezamenlijk drinken

Gratia / dankzegging
v.: Wij danken u, hemelse Vader ....
ZINGEN: LB 981 (Zolang er mensen zijn op aarde)
Op-weg-zending en zegen

