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Orde van dienst

Zondag 3 maart 2019
Tafeldienst
Thema: Herrijzen
Voorganger: Annelies Buijs
m.m.v. Frans Leijten, orgel
VOORBEREIDING
Ontmoeting, koffie drinken
In de kerkzaal zijn we stil en luisteren naar inleidende muziek
Als de bijbel en brood en wijn worden 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: Vol van verwachting (ZZZ 107)
Marijke de Bruijne/ Ellen Silcocks

Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.
Samengekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.
We gaan weer zitten
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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:

Van huis gegaan
Linden)

(J. Roelofs-vd

Van huis gegaan met een hoofd vol gedachten,
onrustig door een stroom van slecht nieuws
van dichtbij en ver weg,
willen wij hier tot bezinning komen;
leeg raken van alle drukte en zorgen;
stilte vinden om uw woord te horen;
licht zien, om op een andere manier
naar de dagelijkse werkelijkheid te kijken;
ruimte maken, om te beseffen dat
er ook goede dingen gebeuren;
uw aanwezigheid voelen, om zo gesteund te worden;
tot rust komen, om daarna
weer voluit in het leven te staan.
Daarom vragen wij u:
open onze oren, onze ogen,
ons verstand en ons hart.
Amen.
Glorialied: P&P 245 Het lied van Gods aanwezigheid
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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.
ROND HET WOORD
Groet:
v: Vrede met u allen!
a: Vrede voor heel de wereld!
Gebed bij de opening van de Schrift
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Kinderuitleg
De kinderen mogen nu naar de kindernevendienst gaan; ze nemen hun kaars
mee
We luisteren naar: Heb het leven lief, gezongen door Elske DeWall
(tekst: Liesbeth List)
Leef als een kind van de wind en van de liefde
En herken de open blik in de ogen van een vreemde
Dans met de maan, sla je armen om de sterren
Ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen
Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht
Heb het leven lief en wees niet bang, wees niet bang
Huil als het moet want je stikt in al je tranen
Maar ontwapen je verdriet met dezelfde overgave
Als waarmee je huilt, je kunt uit je as herrijzen
Het geluk van het moment zet een streep door het verleden
Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht
Heb het leven lief en wees niet bang, wees niet bang
Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
Heb het leven lief, pak de liefde vast en verlies haar niet
Heb het leven lief, met je ogen dicht, in het volle licht
Heb het leven lief en wees niet bang
Wees niet bang, wees niet bang
We staan op voor de evangelielezing en blijven staan tot na het lied:
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Evangelielezing: Lukas 13: 10-17 (Bijbel in Gewone taal)
0

Op een sabbat gaf Jezus in de synagoge uitleg over God.11Daar was ook
een vrouw die een kwade geest in zich had. Die geest maakte haar al
achttien jaar ziek. De vrouw was helemaal krom, ze kon niet meer rechtop
staan. 12Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei: ‘Je bent bevrijd
van je ziekte.’ 13Toen legde hij zijn handen op de vrouw, en meteen kon
ze weer rechtop staan. En de vrouw dankte God. 14Maar de leider van de
synagoge was kwaad, omdat Jezus de vrouw beter gemaakt had op sabbat.
De leider zei tegen de mensen: ‘Er zijn zes dagen waarop we moeten
werken. Op die dagen mag je komen om te worden genezen. Maar niet op
sabbat.’ 15Maar de Heer antwoordde: ‘Wat zijn jullie schijnheilig! Als je
koe of je ezel wil drinken, dan geven jullie hem te drinken. Ook al is het
sabbat. 16Maar jullie willen niet dat deze vrouw op sabbat geholpen wordt.
Terwijl ze bij het volk van Abraham hoort, en al achttien jaar in de macht
van Satan was.’ 17Toen Jezus dat zei, schaamden zijn tegenstanders zich.
En alle andere mensen waren blij met de geweldige dingen die hij deed.
Lied: Delf mijn gezicht op (NLB 789) /JB 112
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Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan
en leven bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.
Overweging
Lied: Uit vuur en ijzer (P&P 323)
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Om water voor de zee te zijn,
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
(- gezocht, gekend, verloren -)
om avond en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and’re hand,
om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.

GEBEDEN EN GAVEN
gebeden, stil gebed
Collectes:
1. (rood) Vakantieweek ouderen
2. (groen) Oecumene (landelijke afdracht)
3. De derde collecte is het Ark-offerblok bij de uitgang. Dat is bestemd voor
het eigen werk van De Ark – dus hard nodig. Deze 3e collecte kunt u ook per
periodieke automatische bankafschrijving doen – velen gingen u al voor!
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Bankrekening NL50INGB0005561294 t.n.v. Protestantse 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: Vrede met u allen
a: Vrede ook met u
v: De harten omhoog
a: Wij zijn met ons hart bij de Levende
v: Brengen wij dank aan de Barmhartige, onze God,
a: De Eeuwige is onze dankbaarheid waardig.
Tafelgebed: Het brood in de aarde (NLB 390)

Het brood van oorlog en vrede, dat dagelijks eendere brood,
het vreemde brood van de liefde, het stenen brood van de dood.
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Het brood dat wij duur verdienen, ons lichaam, ons geld, ons goed,
het brood van ons samen leven, die schamele overvloed.
Dat brood dat wij moeten eten om niet verloren te gaan.
Wij delen het met elkander ons hele mensenbestaan.
Gij deelt het met ons, zo deelt gij u zelf aan ons uit voorgoed,
een mens om nooit te vergeten, een God van vlees en bloed.
Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij onze schuldenaars
vergeven
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen

We wensen elkaar vrede
Delen van brood en wijn
Tijdens het delen van brood en wijn zingen we (Taizé 21)

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: van Hem alleen mijn heil.
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem.
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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: De Geest van God waait als een wind (EvLB)
Marijke de Bruijne/ Gon Voorhoeve
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De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmt’ in hart en ogen.

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Zegenwens:
v:
a:

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

Komende vieringen:
Aswoensdag 6 maart, 19.30 uur viering in De Ark met askruisje.
Volgende week zondag, 10.30 uur woorddienst met Aarnoud van der Deijl.
Vanaf 10.00 uur staan koffie, thee en limonade klaar!
5 maart: Arkkombuis
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.
Werken met thema’s in De Ark 2018/2019
Contactpersonen: Aarnoud v.d. Deijl, Frances Don, Henny Boschman
thema

zondagen

Broeder- en
zustertwist

10, 17, 24, 31
mrt, 7 en 14 apr

Voorbereiding

Extra
n.a.v. boek Jonathan Sacks
(“Niet in Gods naam”)

(40 dag. tijd)

Meer info: www.pghoofddorp.nl

