Orde van dienst
Zondag 20 januari 2019
Tafeldienst
Zondag voor de eenheid
Thema: 'Recht voor ogen'
Voorgangers: Aarnoud van der Deijl
en Frans Bossink
m.m.v. Arjen Noordzij, vleugel en
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: Vieren is je hart verwarmen

2. Vieren is je laten dragen
door genade, door elkaar,
door een lied en een verhaal.
Er is ruimte voor je vragen.

3.
Vieren is breken en delen,
hoop, vertrouwen, klein of groot.
Deel je warmte, deel je brood.
Laten we de toekomst spelen.

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
Toelichting van Arjen Noordzij op het muzikale intermezzo
Gebed
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Gastvrijheid
Samen eten
Brood en water delen
Verkoeling na de tocht door de woestijn
Elkaars oase zijn.
Samen eten
Onderkomen delen
Schuilen voor de hitte van de dag
Elkaars beschutting zijn.
Samen eten
Reisverhalen delen
De beste route naar wijzen
Elkaars gids zijn.
Samen eten
Het goede van de aarde delen
Genieten van elkaars gezelschap
Dan wordt water wijn.
Laat ons dat gegeven zijn.
Amen
Glorialied: Taizé 36

Jacqueline RvL
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ROND HET WOORD
Groet:
v: Vrede met u allen!
a: Vrede voor heel de wereld!
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderuitleg
De kinderen van groep 1 - 8 mogen nu naar de kindernevendienst gaan; ze
nemen hun kaars mee
Eerste lezing: Deutronomium 16: 9 – 20
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Zeven weken moet u aftellen: zeven weken nadat de eerste sikkel in het koren is
gezet 10moet u voor de EEUWIGE, uw God, het Wekenfeest vieren, zo uitbundig
als uw vrijwillige gaven het toelaten, naar de mate waarin de EEUWIGE, uw
God, u zegent.11Ten overstaan van hem moet u dan feestvieren, samen met uw
zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, de Levieten die bij u in de stad
wonen, en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen. Doe dat op de plaats die
de EEUWIGE, uw God, zal kiezen om er zijn naam te laten wonen. 12Bedenk dat
u zelf in Egypte slaaf bent geweest; houd u daarom zorgvuldig aan deze
voorschriften.
13
Wanneer het graan is gedorst en de druiven zijn geperst, moet u gedurende
zeven dagen het Loofhuttenfeest vieren. 14Vier dan uitbundig feest, samen met
uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de
vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen. 15Zeven
dagen lang moet u voor de EEUWIGE, uw God, feestvieren op de plaats van zijn
keuze. Hij zal immers al uw werk zegenen en u een rijke oogst geven. Vier
daarom uitbundig feest.
16
Driemaal per jaar moeten alle mannen dus voor de EEUWIGE, uw God,
verschijnen op de plaats die hij zal kiezen: voor het feest van het Ongedesemde
brood, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Ze mogen daar niet met lege
handen komen; 17ieder moet geven naar de mate waarin de EEUWIGE, uw God,
hem heeft gezegend.
18
Stel in alle steden die de EEUWIGE, uw God, u in uw stamgebieden zal geven,
rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor een zuivere
rechtspraak.19U mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig zijn. U mag
geen steekpen-ningen aannemen, want steekpenningen maken het oog van de
wijze blind en de stem van de rechtvaardige vals. 20Zoek het recht en niets dan
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het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het land dat de EEUWIGE, uw
God, u zal geven, in bezit nemen.

Muzikaal intermezzo : Arjen Noordzij speelt
Overweging
Lied: JB 38

2.

GEEF ONS UW LICHT

Hopend op vrede in deze wereld
Hopend op kracht als wanhoop dreigt.
Maak ons uw stem, die mensen moed geeft,
maak ons uw levend woord.

Refrein
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3.

4.

5.

Hopend op voedsel, groot is de honger
Hopend op water, groot is de dorst.
Maak ons uw brood, brekend en delend
voor iedereen genoeg.

Refrein

Hopend op warmte, velen zijn dakloos,
een stevig dak tegen de kou.
Maak ons uw huis, stenen die leven,
schuilplaats en gastvrij thuis.

Refrein

Maak ons tot licht tegen het donker
Maak ons tot steun voor mensen in nood.
Laat ons elkaar helpen en dienen:
zo komt uw rijk op aard’.

Refrein

Voornemen voor gerechtigheid, barmhartigheid en eenheid
Lied: NLB 1014 Geef vrede door van hand tot hand
Tekst:Fred Kaan – ‘Put peace into each other’s hand’
Vertaling : Andries Govaart
Muziek: Ierland
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2. Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

4. De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

3. Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

GEBEDEN EN GAVEN
gebeden, stil gebed
Collectes:
1. (rood) Landelijk diaconaat afdracht
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!
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: 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.
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Tafelgebed: De tafel der armen
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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,
We wensen elkaar vrede

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

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:
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NLB 419/ TT 115 /P&P

2. Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan
mensen veel geluk.
3. Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vadershuis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan
mensen veel geluk.
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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
Thema: Het feest dat nooit gevierd is
Voorganger: Rien Wattel
27-1 Taizé-dienst in de Ark
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.
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Werken met thema’s in De Ark 2018/2019
Een andere manier van werken: je samen verdiepen in een onderwerp en
vervolgens 2 of 3 vieringen vanuit dat onderwerp voor te bereiden. En
kijken of er nog meer kan aansluiten bij dat thema: de schilderkring, een
gedichtenavond, een onderdeel van het programma Bezinning en
Verdieping (B&V), een filmavond, een expositie. Spreekt een thema je
aan, doe mee en meld je aan. Idee over een thema? Laat het weten.
Inschrijflijst op prikbord in de hal.
Contactpersonen: Aarnoud v.d. Deijl, Frances Don, Henny Boschman
thema

zondagen

Feestdagen
(hoezo feestdagen voorbij?)
Schuldig

27 januari

Broeder- en
zustertwist

3, 10 en 17
februari
10, 17, 24, 31
mrt, 7 en 14 apr

Voorbereiding

Extra

Schuldhulpmaatjes?
Noodfonds diaconie/
n.a.v. boek Jonathan Sacks
(“Niet in Gods naam”)

(40 dag. tijd)

De reizen van
Paulus
Vervolgthema’s

16, 23 en 30
juni
Ideeën welkom

Meer info: www.pghoofddorp.nl

