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Schriftlezing, Deuteronomium 26: 1-11 | Lukas 14: 1-11| HSV | LB’73
Thema: Je plaats kennen
Orde van dienst:
Organist Ad de Hoop
Welkom&Mededelingen
Zingen Gezang 289
1 Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!
2 Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.
3 Laat uw heilge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuwge nacht ontvloden,
voordat wij tenondergaan,
op te staan.
Laten wij samen stil zijn
voor het aangezicht
van de God van Israël
Stil gebed
Votum:
En onze hulp
in de Naam van de Eeuwige
Die hemel en aarde geschapen heeft
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid
En die niet varen laat
De werken van Zijn handen
& Groet:
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Genade zij u
En vrede van God de Vader
Van Jezus Christus de Zoon
In de gemeenschap met de Heilige Geest
Amen
Zingen Psalm 89: 5 en 6
5 Hemel en aarde, HEER, 't is alles uw domein,
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn.
Gij die de schepper zijt van 't noorden en het zuiden,
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide.
De wereld is van U, de wind en de getijden,
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden.
6 Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand,
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,
en als herauten gaan U voor op al uw schreden
uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede.
Gebed
Psalm 131: 1
1 O Heer, er is geen trots in mij,
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
ik zoek niet met een waanwijs oog
naar wat te groot is en te hoog
Woord van ontferming Psalm 103…..
Psalm 131: 2
2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil
gevoegd in vrede, mild en stil,
zoals het pas gespeende kind
troost in zijn moeders armen vindt?
De 10 woorden
Psalm 131: 3
3 Gespeend en toch getroost, zo laat
mijn ziel zich leiden door Gods raad.
Hoop, Israël, op God den Heer,
rust bij Hem nu en immermeer.
DIENST VAN HET WOORD
Gebed
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Schriftlezingen
1e lezing Deuteronomium 26: 1-11
1 Straks zult u het land binnengaan dat de HEER, uw God, u als grondgebied zal geven. U
zult het in bezit nemen en er gaan wonen.
2 U zult er de oogst kunnen binnenhalen. Als u daarvan dan het eerste en beste deel in een
mand meeneemt naar de plaats die de HEER, uw God, zal uitkiezen om er zijn naam te laten
wonen,
3 en u verschijnt er voor de priester die daar op dat moment dienstdoet, zeg dan het
volgende tegen hem: ‘Hiermee verklaar ik voor de HEER, uw God, dat ik het land waarvan
de HEER onze voorouders onder ede heeft beloofd dat hij het ons zou geven, ben
binnengegaan. 4 Als de priester de mand in ontvangst heeft genomen en die voor het altaar
van de HEER, uw God, heeft neergezet, 5 moet u het volgende voor de HEER belijden: ‘Mijn
vader was een zwervende Arameeër. Hij trok naar Egypte en woonde daar als vreemdeling
met een handvol mensen, maar ze groeiden uit tot een zeer groot en machtig volk. 6 De
Egyptenaren begonnen ons slecht te behandelen: ze onderdrukten ons en dwongen ons tot
slavenarbeid. 7 Toen klaagden we de HEER, de God van onze voorouders, onze nood. Hij
hoorde ons hulpgeroep en zag ons ellendig slavenbestaan. 8 En de HEER bevrijdde ons uit
Egypte, met sterke hand en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en
wonderen. 9 Hij bracht ons hierheen en gaf ons dit land, dat overvloeit van melk en honing.
10 HEER, hierbij breng ik u de eerste opbrengst van het land dat u me gegeven hebt.’ Bied
de HEER, uw God, zo uw gaven aan en kniel voor hem neer. 11 Daarna mag u, samen met de
Levieten en de vreemdelingen die bij u wonen, een feestmaal houden met al het goede dat
u en uw familie van hem hebben ontvangen.
Evangeliën
2e Lezing Lukas 14: 1-11
1 Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër ging, waar hij voor een
maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. 2 Er was daar iemand met
waterzucht.3 Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de farizeeën: ‘Is het toegestaan hem op
sabbat te genezen of niet?’ 4 Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en
stuurde hem weg. 5 En tegen de farizeeën en wetgeleerden zei hij: ‘Als uw zoon of uw os in
een put valt, dan haalt u hem er toch meteen uit, ook al is het sabbat?’ 6 En daarop hadden
ze geen antwoord. 7 Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze
de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: 8 ‘Wanneer u door iemand wordt
uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand
uitgenodigd die voornamer is dan u, 9 en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw
plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. 10 Als u
wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: “Kom
toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan
tafel aanligt. 11 Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert
zal verhoogd worden.’
Zingen Psalm 139: 1, 2 en 3
1 HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
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kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden?
Preek / verkondiging
Zingen Gezang 70 Het lied bij dit evangelie geschreven
1 De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen,
de dienaar heet een zoon.
2 O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.
3 Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.
4 Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.
5 Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.
6 De laatsten worden de eersten,
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wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen lied 480
1 Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werklijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
2 Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen 's mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.
3 Hij overmant de wilde dieren,
vaart uit op zeeën en rivieren,
doorzoekt der aarde donkre schoot.
Ja, hij snelt voort op hoge winden
om de allerlaatste grens te vinden.
Zo vindt hij onverhoeds de dood.
4 Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.
5 O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o Koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.
Zegen
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