
1

ORDE VOOR DE DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
op zondag 20 juni 2021 in de Slangenburgse kerk

Thema: kinderen van één Vader

VOORBEREIDING

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 215: 1, 2, 3 en 7 (de gemeente gaat staan)

Stilte

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

die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zijn genade en vrede zij met u allen. 
Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed met LB 301k 

Glorialied: LB 103c: 1 en 3
SCHRIFT

Gebed

Epistellezing: Efeziërs 2: 11-22
Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd
wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – bedenk dat u destijds niet verbonden was
met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbonds-
sluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God.
Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. Want hij
is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap
ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft ge-
steld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende
hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden.
Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: dankzij
hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.
Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huis-
genoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus
zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die
gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont
door zijn Geest.
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Lied: LB 713: 1 en 2

Evangelielezing: Johannes 4: 27-42
Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw
in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met haar?’ De
vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ‘Kom mee, er is
iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ Toen gingen de mensen de stad uit,
naar hem toe. Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet iets eten.’ Maar hij zei: ‘Ik
heb voedsel dat jullie niet kennen.’ ‘Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden ze
tegen elkaar. Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn
werk voltooien. Jullie zeggen toch: “Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie: kijk om
je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt
vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is
het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie eropuit om een oogst
binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie
maken hun werk af.’
In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet
alles van me.’ Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee
dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij
geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat
hij werkelijk de redder van de wereld is.’

Lied: LB 314: 1

Preek

Orgelspel 

Lied: LB 939

TOEWIJDING
Gebeden

TAFEL
Nodiging

V Ik wens u allen vrede toe.
A Vrede, ook voor u.
V Laten wij denken aan God, die ons het leven heeft gegeven.
A Onze gedachten zijn bij Hem.
V Danken wij de Heer, onze God.
A Hem komt alle dank toe.

V Gezegend bent U, sterke en levende God, om Jezus Christus, uw geliefde Zoon, die voor ons
de weg heeft vrijgemaakt naar licht en leven, een nieuwe morgen. Geen dood zullen wij meer
vrezen, want door de kracht van uw liefde heeft Hij alles overwonnen. Zo gaat Hij ons voor en
achter Hem schaart zich uw gemeente, samen met alle engelen en heiligen, heel dat mensen-
volk dat U bezingt: LB 405: 1

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
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V Gezegend bent U, sterke en levende God, om deze mens die, aan U gelijk, een dienstknecht
geworden is, kwetsbaar en weerloos. Hij is uw weg gegaan ten einde toe, gegaan is Hij tot in
de diepste duisternis, de duisternis van de dood. Maar zijn gebed heeft U verhoord, zijn
leven, U hebt het gered, voorgoed. Hij is de eersteling van uw schepping. Gezegend bent U
om Hem die op de avond dat Hij verraden werd, brood in zijn handen nam, U dankte, het
brak en aan zijn vrienden gaf met de woorden: ‘Neemt, eet, mijn lichaam, gebroken voor u.’
En na de maaltijd nam Hij de beker met wijn, dankte U opnieuw en reikte hem aan zijn
vrienden met de woorden: ‘Neemt, drinkt allen hieruit, deze beker is het nieuwe verbond in
mijn bloed, voor u vergoten tot vergeving van zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.’

A Christus gestorven, 
Christus verrezen, 
Christus de levende liefde.

V Gezegend bent U, alvermogende God, nu wij Hem in dit brood en deze wijn gedenken. Hij is
ons één en al, onze Redder, die bij U leeft in alle heerlijkheid. Zend dan uw heilige Geest over
ons en over deze gaven, die wij hier delen, opdat wij mogen groeien tot de volheid die is in
Hem, Jezus Christus, de Heer. En zend ons uit over heel de aarde, opdat zij door uw kracht en
onze inzet worden zal tot een nieuwe schepping, een paradijs waar de mens zichzelf her-
vindt, een tuin die opbloeit, uw hemel tegemoet. Zo zegenen wij U, samen met allen die U
liefhebben, heel uw gemeente, wereldwijd en hemelhoog, door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus, de Heer van alle leven, die ons heeft leren bidden: Onze Vader...

Lied: LB 377: 1, 4 en 5

Tijdens de rondgang zingen: Eet dit brood, drink de wijn 

Dankgebed

Slotlied: LB 655 (de gemeente gaat staan)

Wegzending en zegen 

Orgel
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