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Dienst op zondag 7 februari 2021 in Wehl
Thema: NOCHTANS

voorganger ds. Helma van Loon
organist Piet van der Veen
ouderling van dienst Bert van der Haar
lector Margreet Dorleijn

VOORBEREIDING

Muziek

Welkomstwoord en mededelingen

De kaarsen worden aangestoken

Stilte

Aanvangslied: LB 221: 1 (orgel), 2 (gesproken: Bert), 3 (gesproken: Margreet)

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt, en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,

die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zijn genade en vrede is met u allen. Amen.

Inleiding
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Kyriegebed (na ‘bidden wij’ zeggen we allemaal: ‘Heer, ontferm U’)

Glorialied: LB 150a: 1 (orgel), 2 (gesproken: Margreet)

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor dat steeds naar Hem hoort, 
prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2 Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

SCHRIFT
Gebed
V Midden in twijfel en wanhoop
A vieren we de belofte van hoop
V Midden in vrees en bedrog
A vieren we de belofte van liefde en leven
V Midden in haat en dood
A vieren we de belofte van vreugde en oprechtheid
V Midden in zonde en verval
A vieren we de belofte van verlossing en vernieuwing.
V Midden in vragen rondom honger en oorlog
A vieren we de belofte van overvloed en vrede
V Midden in overmacht en onvrijheid
A vieren we de belofte van dienstbaarheid en vrijheid
V Midden in zorgen van alle kanten
A vieren we de belofte van de levende Heer. Amen.

Schriftlezing: 
Habakuk 3: 17-19 (NBV)
Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining –
toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.
God, de HEER, is mijn kracht,
hij maakt mijn voeten snel als hinden,
hij laat mij over mijn bergen gaan.

Habakuk 3: 17-19 (NBG ’51)
Al zou de vijgeboom niet bloeien,
en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn,
de vrucht van de olijfboom teleurstellen;
al zouden de akkers geen spijs opleveren,
de schapen uit de kooi verdreven zijn
en er geen runderen in de stallingen zijn,
nochtans zal ik juichen in de HERE,
jubelen in de God van mijn heil.
De HERE Here is mijn kracht:
Hij maakt mijn voeten als die der hinden,
Hij doet mij treden op mijn hoogten.
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Lied: Al zou de vijgenboom niet bloeien (You Tube)

1 Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn,
toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij vreugdewijn.
Al draagt ook de olijf geen vruchten, ontbreekt het koren op het veld,
met Hem heb ik geen kwaad te duchten, die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld.

2 Al loopt geen schaap meer in de weide en staat geen rund meer in de stal,
toch zal ik mij in Hem verblijden, die is en was en komen zal.
Hij maakt mijn voeten als de hinden, zodat ik op mijn hoogten treed.
’k Zal mij aan zijn beloften binden en word met zijn gezag bekleed.

3 Al kwellen ziekten, zorgen, machten, ik zal het met Gods woord verslaan.
ik blijf zijn beeld in mij verwachten, al klaagt de boze mij ook aan.
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: de HERE Here is mijn kracht,
en ied’re vijand zal zich buigen voor Hem die alles heeft volbracht.

Overdenking

Muziek

Lied: LB 910: 1 (orgel), 3 en 4 (gesproken: Margreet)

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.

3 Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kinderen kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.

4 Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

Gebeden
DIENST VAN DE TAFEL

Nodiging
Als teken van zijn liefde voor allen die Hem verwachten, nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. Want
Hij heeft gezegd: ‘Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’ Weet dan dat de Heer u nodigt om te delen in
de overvloed van zijn genade.
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Inleiding
V: De Heer zij met u. 
Allen: Zijn Geest in ons midden. 
V: Laat uw hart erbij zijn.
Allen: De HEER heeft ons hart.
V: Hij is het waard en het is terecht dat wij God zegenen, altijd en overal, om de aarde die Hij

schiep, om de hemel die ons omgeeft, om het leven dat Hij ons gunt, om de liefde die Hij
ons schenkt in Christus, zijn beeld.

Tafelgebed: LB 403d
V Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter sprake bracht in een mensenkind, een broeder –

Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!
Orgel: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

V Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde, Gij vult onze leegte met overvloed.
Gij roept ons tot leven met nieuwe namen. 
Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

Orgel: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

V Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen; met hen en met alles wat ademt van genade
zeggen wij hier: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

Orgel: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

V Wij zegenen U om het hoge woord van den beginne, dit licht in ons duister, dit brood uit de
hemel, de Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen, voorgoed zullen leven,
gekozen tot vrienden. Hij, licht uit licht, woord van den beginne, Jezus Messias!

Orgel: Hij, licht uit licht, woord van den beginne, Jezus Messias!

V Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. Uw liefde
voor Hem is de bron waaruit wij drinken. Hij opent onze ogen, is het licht dat ons vooruit gaat.
Hij, ware herder, woord van den beginne, Jezus Messias!

Orgel: Hij, ware herder, woord van den beginne, Jezus Messias!

V Hij heeft zich gegeven, verloren als graan gezaaid in de aarde, belofte van toekomst, Hij was in
de wereld, Hij stierf aan de nacht. Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven.
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam voor ons. 
(dan wordt het brood gebroken) (de wijn wordt ingeschonken)
Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: zijn bloed voor ons. 
Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.
Hij, Lam van God, brood uit de hemel, Jezus Messias!

Orgel: Hij, Lam van God, brood uit de hemel, Jezus Messias!

V Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed genoemd zijn lichaam, dat wij woning zijn voor U. 
Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen.
Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

Orgel: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

Inleiding op het delen van brood en wijn
V Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam voor ons.

Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: zijn bloed voor ons. 
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De mensen in de kerk kunnen nu één voor één naar voren komen om brood en wijn mee te nemen.
We gaan dan verspreid in de kerk staan en terwijl de organist ‘Eet dit brood, drink de wijn’ speelt,
eten we het brood en drinken de wijn, en dat kunt u thuis ook doen.

Eet dit brood, drink de wijn, kom tot Mij en Ik zal je voeden.
Eet dit brood, drink de wijn, kom tot Mij en Ik les je dorst.

Dankgebed

Slotlied: LB 418: 1 (orgel), 2, 3 en 4 (gesproken 2 en 3: Margreet, en 4: Helma)

1 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

2 Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.

3 Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.

4 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen, 
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

Wegzending en zegen

Afscheid Helma

Muziek
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