Orde van dienst
Zondag 3 februari 2019
Tafeldienst
Thema: $chuldig?
Voorganger:Aarnoud v.d. Deijl
m.m.v. Wim Brienen en het
Arkorkest

VOORBEREIDING
Ontmoeting, koffie drinken
In de kerkzaal zijn we stil en luisteren naar inleidende muziek
Als de bijbel wordt binnengedragen, gaan we staan en zingen :

Vasthouden en loslaten
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We zijn stil, de klok slaat tien keer
De bijbel wordt neergelegd en de kaarsen worden aangestoken.
We zingen als openingslied: Heer onze Heer (NLB 275)

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient
4. Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
5. Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn

3
We gaan weer zitten

Beginwoorden:
v:

Wij zijn hier bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest,

a:

Amen

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed Ieder mens wordt geroepen
Kijk eens om je heen, wees eens stil en luister.......
De wereld komt op je af.
Mensen — grote mensen, kleine mensen — ZIJ roepen,
Ze hebben iemand nodig.
Ze hebben jou nodig — ze hebben mij nodig.
Het is een kind, die roept om de zorg en liefde van zijn moeder.
Het is de jongen, die rekent op steun van zijn vader.
Het is de patiënt, die vraagt om troost in zijn lijden.
Het is de leerling, die om uitleg vraagt.
Het is de kerkganger, die verdieping wil.
Het is de eenzame, die aansluiting zoekt.
Het is de opgejaagde, die rust wil hebben.
Het is de mens, die uit de sleur wil.
Er is iemand die roept mij, om jou,
die een beroep doet op mij, op jou
die ons aanzet iets te doen voor hem, mijn medemens.

Glorialied: Wij moeten Gode zingen (NLB 713)
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2. Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.
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3. Al leeft uw volk verschoven,
kyrieleison,
in 't land van vuur en oven,
in 't land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.
4. De lier hing aan de wilgen,
misericordia,
God zal ons niet verdelgen,
aan God zij gloria.
Zijn woord zal ons genezen,
halleluja,
zoals het was voor dezen
in Galilea.
5. Wij moeten Gode zingen,
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen,
halleluja,

ROND HET WOORD
Groet:
v:
a:

Vrede met u allen!
Vrede voor heel de wereld!

Gebed bij de opening van de Schrift
Voor de kinderen
De kinderen van groep 1 - 8 mogen nu naar de kindernevendienst gaan; ze
nemen hun kaars mee.
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Eerste lezing: Deuteronomium 24: 10 – 15, 17 - 22.
10

Wanneer u iemand het een of ander leent, mag u niet zijn huis binnengaan
11
om het onderpand op te halen. U moet buiten wachten tot degene aan wie u
12
de lening geeft met het onderpand naar buiten komt. En als hij zo arm is dat
hij zijn overkleed moet afstaan, mag u zich daar niet ’s nachts mee toedekken.
13
Voor zonsondergang moet u hem zijn onderpand terugbrengen, zodat hij
onder zijn eigen overkleed kan slapen. Hij zal u dan de zegen van de HEER,
uw God, toewensen, en de HEER zal het u ten goede aanrekenen.
14
Een dagloner, die het al moeilijk genoeg heeft, mag u niet uitbuiten, of het
nu iemand van uw eigen volk betreft of een vreemdeling die in een van uw
15
steden woont. U moet hem nog dezelfde dag, voor zonsondergang,
uitbetalen; want hij is arm en het gaat hem juist om dat loon. Anders zal hij de
HEER zijn nood klagen, en dan zal u wat u hem hebt aangedaan als zonde
worden aangerekend.
17
U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen; van weduwen
18
mag u het overkleed niet in pand nemen. Bedenk dat u zelf slaaf bent
geweest in Egypte totdat de HEER, uw God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik
u zo te handelen.
19
Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet
teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen,
weduwen en wezen. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u
20
onderneemt. En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u
achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen,
21
weduwen en wezen. En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet
alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en
22
wezen. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u
zo te handelen.

Lied: Voor kleine mensen (PP 128)
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1. Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, hij zal leven,
onvergankelijk, als de zon.
(refrein)
2. Zoals de dauw die de aarde drenkt,
Zo zal hij komen en in die dagen
Zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
Zal er vrede in overvloed zijn.
(geen refrein)
3. Dan dragen de bergen schoven van vrede
En de heuvels een oogst van gerechtigheid,
Een vloed van koren, golvende velden,
Een stad rijst op uit een zee van groen
(refrein)
4. Zijn naam is tot in de eeuwigheid,
Zolang de zon staat aan de hemel
Zijn naam gaat rond over de aarde,
Een woord van vrede, van mens tot mens
(refrein)

Overweging
Lied: Voor mensen die naamloos (NLB 647)
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2. Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan:
verschijnt hier een teken,
brood om te breken,
wij kunnen bestaan.
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.

GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden, stil gebed

Collectes:
1. (rood) Kerk in Actie (Werelddiaconaat)
2. (groen) Centraal kerkenwerk
3. De derde collecte is het Ark-offerblok bij de uitgang.
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e

Dat is bestemd voor het eigen werk van De Ark – dus hard nodig. Deze 3 collecte
kunt u ook per periodieke automatische bankafschrijving doen – velen gingen u al
voor! Bankrekening NL50INGB0005561294 t.n.v. Protestante Gemeente de Ark te
Hoofddorp. Vermeld dan: ‘Oecumenische Ark-collecte’.

Tijdens de collecte worden de mededelingen geprojecteerd.
De kinderen komen uit de nevendienst
Intussen muziek.

ROND DE TAFEL
v:
a:
v:
a:
v:
a:

Vrede met u allen
Vrede ook met u
De harten omhoog
Wij zijn met ons hart bij de Levende
Brengen wij dank aan de Barmhartige, onze God,
De Eeuwige is onze dankbaarheid waardig.

Tafelgebed: Voor ieder van ons (NLB 388)
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2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.
refrein
3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
refrein
4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
refrein
5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
refrein
Onze Vader (melodie: I’m sailing)
1. Onze Vader, onze Vader,
ging Uw naam maar in het rond,
als een lopend vuur van liefde,
morgenlicht en warmtebron.
2. Werd Uw rijk van recht en vrede
door de mensen maar aanvaard,
dan werd zelfs de wreedste natie
tot een hemel hier op aard.
3. Laat niet af van deze wereld,
geef het brood van alledag,
dat wij delen met elkander
zonder baat of winstbejag.
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4. Wees genadig en vergevend
zoals wij dat willen zijn,
maar vernietig al wat kwaad is,
onze Vader maak ons vrij.
5. Want door wie bestaat de aarde,
en de hoop op haar behoud,
door wie anders onze Vader,
door wie anders dan door U.

We wensen elkaar vrede
Delen van brood en wijn
We geven elkaar gelegenheid tot stille meditatie
Dankgebed

AFSLUITING
Ouders kunnen hun kinderen uit de crèche halen om ze het slot van de
dienst te laten meemaken

Mededelingen en de bloemen gaan naar …………
We staan op voor het slotlied: Neem mij aan zoals ik ben (3x) (NLB 833)
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Zegenwens:
v:
a:

....in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,

Komende vieringen:


Volgende week zondag, 10.30 uur, in De Ark: woorddienst
Voorganger: Aarnoud van der Deijl
Vanaf 10.00 uur staan koffie, thee en limonade klaar!
De tekst van de preek kunt u gedrukt meenemen; hij staat in het lectuurrek
naast de keuken. Ook preken van vorige weken zijn daar te vinden.
Wilt u de dienst nog eens beluisteren? Ga dan naar www.pghoofddorp.nl,
Klikken op Actueel, Audioarchief.
 Vaste activiteiten:
 Eerste en derde zondag van de maand: De wereldwinkel
Wereldwinkel De Ark is een onderdeel van de Wereldwinkel in het
centrum van Hoofddorp.
Naast voedselproducten als vele soorten koffie en thee, (h)eerlijke
chocolade, snoep, rijst, diverse (wok-) sauzen, wijnen, olijfolie en
ananas, verkoopt de Wereldwinkel kaarten, los en in cadeaupakketjes,
en kunstnijverheidsartikelen.

Meer info: www.pghoofddorp.nl

