Orde van dienst
Zondag 17 maart 2019
Tafeldienst
Thema: Niet verdeeld maar samen
Voorganger: Aarnoud v.d. Deijl en
mw Margo v.d. Stelt
m.m.v. Wim Brienen, orgel

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 :
Broeder en zustertwisten
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2. De broers en zusters in ons eigen heden
weerspiegelen de strijd in het verleden,
vervreemd geraakt na lange tijd
van afkeer en vijandigheid.
Eens groeit besef van volk tot land:
wij blijken samen nauw verwant.

We zijn stil, de klok slaat tien keer
De bijbel wordt neergelegd en de kaarsen worden aangestoken.
We zingen als openingslied: Wij zoeken u als wij samenkomen (ZZZ 108)
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2. Wij horen U in oude woorden,
hopen dat wij uw stem verstaan,
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
waarheid en leven, de bron van bestaan.
3. Wij breken brood en delen het samen,
hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op Hem gaan gelijken
die ons dit teken als spijs achterliet.
4. Wij vragen U om behoud en zegen,
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven:
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.
We gaan weer zitten

Beginwoorden:
v:
a:

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

Welkom en inleiding op de dienst
Gebed
God, Gij hebt ons de ruimte gegeven
om te leven, te ademen vrij uit,
telkens weer maakt Gij een nieuw begin
met ons, met al uw mensen,
maar onze wereld is vol haat en nijd,
vol dreigende wapens,
en wij mensen zijn onmachtig
om beeld van u te zijn,
ruimhartig en grootmoedig.
Dring door, o God,
met de kracht van uw liefde
in de benauwde ruimte
die wij geschapen hebben,
laat uw genade sterker zijn
dan de hardheid van ons hart,
ontwapen ons door uw Geest. Amen
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Kyriëlied: Heel ons gebroken leven (ZZZ 284)

ROND HET WOORD
Groet:
v:
a:

Vrede met u allen!
Vrede voor heel de wereld!

Gebed bij de opening van de Schrift
Eerste lezing: Genesis 21: 1 – 21, 25: 7 – 11
De EEUWIGE zag om naar Sara zoals hij had beloofd, hij gaf haar wat
hij had toegezegd: 2Sara werd zwanger en baarde Abraham op zijn
oude dag een zoon, op de vastgestelde tijd, die God hem had
genoemd. 3Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die Sara
hem gebaard had, Isaak,4en hij besneed Isaak toen deze acht dagen
oud was, zoals God hem had opgedragen. 5Abraham was honderd jaar
toen zijn zoon Isaak werd geboren .6'God maakt dat ik kan lachen,' zei
Sara, 'en iedereen die dit hoort zal met mij mee lachen. 7Wie had
Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou geven?
En toch heb ik hem op zijn oude dag nog een zoon gebaard!'
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Het kind groeide voorspoedig op, en toen de dag gekomen was dat
het van de borst werd genomen, gaf Abraham een groot feest. 9Sara
zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had
gekregen, spottend lachte. 10Daarom zei ze tegen Abraham: 'Jaag die
slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon Isaak later de
erfenis moet delen met de zoon van die slavin.' 11Dit voorstel beviel
Abraham allerminst; het ging immers om zijn eigen zoon. 12Maar God
zei tegen hem: 'Je hoeft je niet bezwaard te voelen vanwege de jongen
of je slavin. Alles wat Sara je vraagt moet je doen, want alleen de
nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht. 13Maar ook
uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen, omdat ook
hij een kind van je is.'
14
De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water,
legde dat op Hagars schouder, gaf haar ook het kind mee en stuurde
haar weg. Ze trok de woestijn van Berseba in en doolde daar rond.
15
Toen het water uit de zak op was, liet ze haar kind onder een struik
achter. 16Zelf ging ze een eindje verderop zitten, op een boogschot
afstand, omdat ze niet kon aanzien hoe haar kind stierf. En terwijl ze
daar zo zat, huilde ze bittere tranen. 17Maar God hoorde de jongen
kermen, en een engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe: Wat is
er, Hagar? Wees niet bezorgd: God heeft je jongen, die daar ligt te
kermen, gehoord. 18Sta op, help de jongen overeind en ondersteun
hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen.' 19Toen opende
God haar de ogen en zag ze een waterput. Ze liep ernaartoe, vulde de
waterzak en gaf de jongen te drinken.
20
God beschermde de jongen, zodat hij voorspoedig opgroeide. Hij
leefde als boogschutter in de woestijn. 21Hij ging in de woestijn van
Paran wonen, en zijn moeder koos een Egyptische vrouw voor hem uit.
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Abraham leefde honderdvijfenzeventig jaar. 8Hij stierf in gezegende
ouderdom; na een lang leven blies hij de laatste adem uit en werd hij
met zijn voorouders verenigd. 9Zijn zonen Isaak en Ismaël begroeven
hem in de grot van Machpela op het land van Efron, de zoon van de
Hethiet Sochar, dicht bij Mamre, 10het stuk land dat Abraham van de
Hethieten had gekocht. Daar ligt Abraham begraven, evenals zijn
vrouw Sara. 11Na Abrahams dood zegende God Isaak, zijn zoon, die bij
de bron Lachai-Roï ging wonen.
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Lied: De eersten zijn de laatsten (NLB 991)

2. God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.
3. Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzegd,
wie achter is gebleven
krijgt eerstgeboorterecht.

Korte overweging
Gesprek met Margo v.d. Stelt
Meditatieve muziek
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Lied: Niet verdeeld maar samen (ZZZ 144)

GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden, stil gebed

Collectes:
1. (rood) Wijkdiaconie
2. (groen) Centraal kerkenwerk
3. De derde collecte is het Ark-offerblok bij de uitgang.

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.
Intussen muziek.
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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: De tafel van samen (NLB 385)

2. Wij delen, wij delen gewoon het daaglijks brood.
Dit brood houdt ons in leven, door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het daaglijks brood,
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.
3. De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken, en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed.
4. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen, dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.
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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
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 …………
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We staan op voor het slotlied: Er is een steen verlegd
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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:
 Tweede zondag: Amnesty-brief: om mee te nemen en thuis te schrijven,
mailen of faxen.
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Bloemen en kaarten

Kent u iemand voor wie de bloemen-uit-de-kerk een goed steuntje-in-derug kunnen zijn?
Of iemand aan wie we een 'kaart van De Ark' kunnen sturen, als groet en
'wij denken aan je'?
Bel/mail voor bloemen Jopie Hankel
 bonne.hankel@tele2.nl
 023 563 3248
 en voor kaarten Margreet van Slingerland,
 mvanslingerland@hetnet.nl,
 563 6532
 of vul naam en adres in op dit strookje en leg het op de
collecteschaal of geef het aan voorganger of diaken.

Ik noem voor bloemen / een kaart (svp omcirkelen wat!):
(naam).....…………………………………………
(adres)………………………………………….....
Aanleiding: ziekte / extra steuntje welkom /
‘zomaar’, om te laten merken ‘we denken aan je’ /

Meer info: www.pghoofddorp.nl

