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ORDE VOOR DE DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
op zondag 8 augustus 2021 in de Slangenburgse kerk

Thema: Eigen volk eerst

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)

VOORBEREIDING

De kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 207 (de gemeente gaat staan)

1 De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer
en blinkt en blijft als dauw zo fris,
zolang het dag op aarde is.

2 O Christus, schone morgenster,
wees met uw gunst ons hart niet ver;
steek al uw lichten in ons aan,
dan kan uw heil ons niet ontgaan.

3 Drijf uit, o licht, wat duister is,
behoed ons hart voor ergernis,
voor blindheid en voor schand’ en schuld;
houd niet uw glans voor ons verhuld,

4 opdat wij wand’len als bij dag
en, kome wat er komen mag,
staan vast in het geloof, o Heer,
van U verlaten nimmermeer.

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,
A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede zij met u allen. 
A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed met LB 301g 

Glorialied: LB 939: 1

1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
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SCHRIFT

Gebed, afgesloten met LB 333

Epistellezing: Galaten 3: 24-29
Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God
als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet
langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U
allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen
Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. En
omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

Lied: LB 647: 3 en 4

3 Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

4 Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Evangelielezing: Marcus 7: 24-30
Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in een huis, en hoewel
hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het hem niet onopgemerkt te blijven.
Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe, en zij viel
voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was. Deze vrouw
was van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin; ze smeekte hem om bij haar dochter de demon uit
te drijven. Hij zei tegen haar: ‘Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; het is niet goed om
de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren.’ De vrouw antwoordde:
‘Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’ Hij zei
tegen haar: ‘Dat hebt u goed gezegd. Ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten.’ En
toen ze thuiskwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn.

Lied: LB 647: 1 en 2

1 Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

2 Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

Preek

Orgelspel 
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Lied: LB 969

1 In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

2 Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.

3 Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt:
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

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.

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
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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 hervindt, 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 381: 1, 2 en 4

1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in ’t teken van uw lichaam en uw bloed.

4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

Tijdens de rondgang zingen: LB 117d
Laudate omnes gentes, laudate Dominum (vertaling: Alle volken, loof de Heer).

Dankgebed: LB 381: 6 (de gemeente gaat staan)

6 U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Wegzending en zegen (gesproken ‘Amen’)

Slotlied: LB 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Orgel

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk; 3. kerkkas

Koffie, thee en limonade


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

