Liturgie

16 mei 2021, 10.00 uur
Voorganger: ds. Maarten Hameete
Organist:
Arthur Vos

Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds lange tijd digitaal
verbonden zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt!

Muziek vooraf
Inleiding op de dienst
Bemoediging en Groet
We kijken en luisteren naar: Heer, raak mij aan met uw adem | Lied
695 (Opname door gemeenteleden)
Heer, raak mij aan met uw adem
rijk mij uw stralend licht,
wij mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
Kyriëgebed
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Glorialied: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven | Lied
632: 1 & 3
Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.
Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.
Gebed
Lezing: Psalm 86
Een gebed van David
Hoor mij, HEER, en antwoord mij,
ik ben verzwakt en arm.
Behoed mij, want ik ben u toegewijd,
red uw dienaar die op u vertrouwt,
u bent mijn God.
Wees mij genadig, Heer,
heel de dag roep ik tot u,
verblijd het hart van uw dienaar,
naar u verlang ik, Heer.
U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.
Hoor mijn gebed, HEER,
luister naar mijn smeken.
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In dit uur van mijn nood roep ik u aan,
want u geeft mij antwoord.
Geen god is u gelijk, Heer,
uw daden zijn zonder weerga.
Alle volken, door u gemaakt, komen
en buigen zich, Heer, voor u
en prijzen uw naam.
U bent groot, u doet wonderen,
u alleen bent God.
Wijs mij uw weg, HEER,
laat mij wandelen op het pad van uw waarheid,
vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart,
uw naam voor eeuwig prijzen.
Want u toont mij uw grote trouw,
u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.
God, een opstandige bende komt op mij af,
met geweld bedreigen zij mijn leven,
zij houden u niet voor ogen.
U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig,
geduldig, trouw en waarachtig.
Keer u tot mij en wees mij genadig,
schenk kracht aan uw dienaar,
red het kind van uw dienares.
Geef mij een teken van uw goedheid,
dan zullen mijn haters verbleken en zien
dat u, HEER, mij bijstaat en troost.
We kijken en luisteren naar: De wijze woorden en het groot vertoon |
Lied 1001 | Opname Petrus in het land
De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
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zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.
Wie denken durft dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt die zal zijn ogen niet geloven.
Lezing: Johannes 17
Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei:
‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan
zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen
ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige
leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige
ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op
aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij
opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid
die ik bij u had voordat de wereld bestond.
Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam
bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze
hebben uw woord bewaard, en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt
gegeven, van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb
aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat
ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden.
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Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u
mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn – alles wat van mij is, is van u, en
alles wat van u is, is van mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar
geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij
blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de
naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één
zijn. Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven
hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan
behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging.
Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat
zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord gegeven. De
wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij
de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen,
maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de
wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de
waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals
u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van
hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.
Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging
in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in
u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt
gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven
hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij
volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden,
en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.
Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben.
Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al
liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de
wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden.
Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de
liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’
Muziek: Moment van bezinning terwijl muziek klinkt
Uitleg en verkondiging
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Muziek: Al heeft Hij ons verlaten | Lied 663
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons niet alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en
gezamenlijk gebeden Onze Vader
Collecte & bloemengroet
Slotlied: Ga met God | Lied 416
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten,
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zending en zegen
Muziek

Collecte:
de collecte gaat voorlopig digitaal. U kunt uw bijdrage geven via de
collecte-app, of overmaken naar het College van Kerkrentmeesters en
het College van Diakenen. Zie voor verdere informatie de website, de
nieuwsbrief of het kerkblad.
Telefoonnummer pastoraal centrum: (070) 3278413
Als u een keer met een predikant of iemand anders van de kerk wilt
spreken, belt u dan dit nummer voor een afspraak.
U krijgt pastoraal coördinator Annemieke Hartman aan de lijn als u belt
tijdens de spreekuren op dinsdag, woensdag en donderdag, van 9.00 tot
10.00 uur.
Voor dringende zaken is dit nummer altijd bereikbaar.

www.pgleidschendam.nl
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