VOORBEREIDING
Orgelspel

'Psalm 110 en Psalm 20' van Daan Manneke

Welkom en mededelingen
De tafelkaarsen worden aangestoken (hierna gaan we staan)

Orde van dienst

Bemoediging:

4 september 2022

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: Niet om te oordelen zijt Gij gekomen God,
Maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn.
Om ons te redden, als ons hart ons aanklaagt.
Neem ons, zoals wij hier aanwezig zijn,
Met heel dat zondige verleden van deze wereld.
G: GIJ ZIJT TOCH GROTER DAN ONS HART,

Startzondag!

GROTER DAN ALLE SCHULD
GIJ ZIJT DE SCHEPPER VAN EEN NIEUWE TOEKOMST,
EEN GOD VAN LIEFDE, TOT IN EEUWIGHEID. AMEN.

Aanvangslied: 280: 1 – 4
Groet:

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader
en van onze Heer, Jezus Christus.
G: AMEN.

We gaan zitten

Inleiding op de dienst – aanleiding, opzet en landkaart

DE SCHRIFTEN – door wiens ogen gelezen?
‘Een nieuwe start’

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:

Grote of Barbarakerk

Vertelling I

'Waar ik vandaan kom'

Kyrie:

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld …
Na 'daarom bidden wij' zingen we telkens:

ds. Wilko Nijkamp
Ulbert Hofstra
Carla Bulsing
Marijn Slappendel

HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U
Lied: 598 (3x gezongen, in het Nederlands)
Tijdens het lied wordt een kaars aangestoken voor wie in de donkerte leven

Aanvang: 11.00 uur
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Lied: ‘Uit staat en stand' (tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Antoine Oomen)

DE SCHRIFTEN – door jezelf gelezen?
Lezing: Psalm 21 (uit '150 psalmen vrij' - Huub Oosterhuis)
1. Gods uitverkoren koning
toegejuicht in vervoering
goud getooid bij geschal van trompetten
overstelpend gezegend
je vroeg en Hij heeft gegeven
leven en lengte van dagen.
Hij zal jouw vijanden vinden
en weg van de aardbodem vagen.
Hij laat voor hen vuurovens bouwen,
ze vastbinden rug aan rug –
en dan de zweep erover.
Hun kinderen zal hij verdelgen,
uitroeien de vrucht van hun zaad.
Koning, vertrouw deze god,
noem Hem Ik-zal-Allerhoogste.
Laat zijn koninkrijk komen.
Zing in psalmen hem toe
dat nimmer wankelt zijn vriendschap.
2. Ik herlees dit lied.
Was dit de god onzer vaderen?
Mijn god is het niet meer.
Luister mijn zoon en mijn dochter
zing dit liedje niet verder,
leer het je kinderen niet.
Als er een god is?
Als er een god is,
is het een ander.
Een die niet komt verdelgen
die geen vuurovens stookt
maar zijn geliefden levend
uit de vlammen bevrijdt.

Vertelling II

Niet van de machtigen
is Hij de god
maar van hun slaven
en prooien.
Tot mijn grote geluk
heb ik Hem leren kennen.
Hij legde zijn hand op mijn hoofd.
Ik ga met Hem al een leven.
Hij weet hoe verder,
ik niet.
2 Uit jij en jou en woorden weggevlucht.
3 Uit eigen aard en huid naar iemand toe,
Ergens heengejaagd. Boomgrens voorbij. onontkoombaar. En niet wonen meer
Op adem komen in de dunne lucht,
tot ik Hem, Hij mij vinden zal, en hoe –
je eigen hartslag horen. Vogelvrij.
een zee van dromen gaat in mij tekeer.

Luister mijn kinderen allen:
Hem stel ik jullie voor Vrolijke kennismaking
aan een eenvoudige tafel.
Zing iets voor Hem, Hij houdt
van zacht a capella
maar ook
van uitbundig met slagwerk.

Aansteken van de kaars voor wie onderweg zijn – zonder houvast

DE SCHRIFTEN – herontdekken
Evangelielezing: Lucas 6: 27-35 (NBV 21)

Je hebt je tafel gedekt.
Waar blijft Hij, vraag je,
Hij zou toch komen?

Tegen jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie
jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als
iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger
iemand die je je bovenkleed afneemt ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die
iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel
anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt
wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld
leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld
aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe
goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie
rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want
ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.

Ja, hij zou komen –
begin maar te zingen.
En komt Hij niet,
je zult nooit weten
waarom niet.
Troost je,
Hij hoort je van verre.
Hij is van ver en dichtbij.

Vertelling III – 'Je de waarheid van de traditie eigen maken'

'Loskomen van het oude?'

Gebed bij de heropening van de Schriften

Gebed

Een blik op de Paaskaars
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Lied: 23a (op de melodie van lied 766)

NAWOORD – gemeente-zijn als een waaier van brillen
Korte overweging – ‘Is er een kern?’

DELEN, BIDDEN, ZEGEN
Collecten: 1. Project Kerk in Actie
2. Voor de kerkdienst
Orgelspel

(zie ook onderaan de liturgie)

'Psalm 23' van Jan Pzn. Sweelinck

Gedenklied: ‘Wij noemen je naam’
Tekst: René van Loenen, melodie: Marijn Slappendel

2 Wij noemen je naam
om wie je was:
een mens als wij.
Je zwijgen raakt ons diep,
je zwijgen raakt ons stil verdriet.

2 Hij brengt mij op de heerbaan van zijn wetten 3 Ik mag me vast op zijnen staf verlaten
en ’t goddelijke recht,
en trouwe herdersstok.
om zijnen naam en eer in top te zetten
Hij dekt voor mij, ten schimp van die mij
door ’t lof van zijnen knecht.
haten / met onverzoenb're wrok,
Al zworf ik om in nare’en donk’re dalen,
een volle dis, gelaân met lekkernijen.
beschaduwd van de dood,
Hij zalft mijn haar en hoofd
nog vreest mijn hart geen ongeluk, noch
met oliegeur, om ’t aanschijn te verblijen
kwalen: / Hij staat me bij in nood!
door glans die druk verdooft.
4 Wat wordt aan mij een schone kelk gegeven
vol wijns! God stort zijn hart
genadig uit, ten beste van mijn leven,
ten troost van alle smart.

Ik zal Gods huis en zegenrijke tempel
bewonen dag en nacht,
en nimmermeer verlaten Arons drempel,
maar sterven op mijn wacht!

PERSOONLIJKE REFLECTIE OP JE LEESBRIL

3 Wij noemen je naam
om wie je bent:
door God geliefd,
gewijd in Christus’ naam,
gewijd, gezaaid om op te staan.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Slotlied:

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'
De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel

'Andante tranquillo' van Felix Mendelssohn

*

U bent allemaal van harte welkom bij de gezamenlijk lunch.

*

Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente
Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 4 september 2022'
(U kunt ook de QR-code hiernaast scannen)

Moment van persoonlijke reflectie bij de landkaart
Orgelspel: 'Distant Music' van Reitze Smits
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657 (staande)
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