Olympiaweg 14
1076 VX Amsterdam

Orde van dienst
19 juni 2022

Eerste zondag van de zomer
Dienst van Schrift en Tafel

Aan deze dienst werken mee:
Carel van der Meij, voorganger
Jo van Beusekom, orgel, piano
Michelle Radix, diaken van dienst
Joost Heijmeijer, lector
Zanggroep o.l.v. Jeannine Caland

VOORBEREIDING
Orgelspel: Improvisatie over Gezang 210 'God van hemel, zee en aarde'
Welkom
- de gemeente gaat staan Zingen: Lied 210: 1 en 2 (zanggroep), 3 (allen)
Voorbereiding in stilte
Bemoediging
voorg: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed:
voorg: Hoor ons aan, Eeuwige God
allen: HOOR NAAR ONS BIDDEN
voorg: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw
allen: GEEF ONS UW GENADE
voorg: Breng ons in het reine met U en met elkaar
allen: ZEGEN ONS MET UW VREDE EN LAAT LICHTEN UW
AANGEZICHT. AMEN.

- de gemeente gaat zitten, de tafelkaarsen worden aangestokenZingen: Psalm 89: 1
Gebed om ontferming – kyrie: afgesloten met
Voorg:

…… daarom bidden wij tezamen:

Glorialied: (staande) Lied 304
ROND HET WOORD
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voorg:
allen:

De vrede van de Heer zij altijd met u
EN MET UW GEEST.

Gebed bij de opening van de Schriften: Lied 333 (1e keer
zanggroep, 2e keer allen)
Inleiding
1e Schriftlezing: Jesaja 65: 1-4, 8 en 9
De HEER zal goed én kwaad vergelden
651Al vragen zij niet naar Mij,
toch laat Ik me raadplegen,
en al zoeken ze Mij niet,
toch laat Ik me vinden.
Al roept dit volk mijn naam niet aan,
toch antwoord Ik: ‘Hier ben Ik, hier ben Ik.’
2
Heel de dag sta Ik met uitgestoken handen
tegenover een opstandig volk,
dat op de verkeerde weg is
en zijn eigen ingevingen volgt.
3
Een volk dat Mij openlijk tergt, telkens opnieuw:
ze ontsteken offers in tuinen
en branden wierook op branders van aardewerk,
4
ze zitten in graven
en slapen op geheime plaatsen,
ze eten vlees van varkens,
hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat.
8Dit zegt de HEER:
Zolang er sap is in een druiventros, zegt men:
‘Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.’
Voor mijn dienaren zal Ik hetzelfde doen,
Ik zal niet alles vernietigen.
9Uit Jakob zal Ik nageslacht doen voortkomen,
uit Juda een erfgenaam van mijn bergland;
mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen,
mijn dienaren zullen zich daar vestigen.
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Zingen: Lied 860: 1 en 2 (coupletten: zanggroep; allen: refrein)
2e Schriftlezing: Lukas 8: 26-39
26

Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover
Galilea ligt. 27Toen Hij aan land stapte, kwam Hem een man uit de stad
tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime
tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de
rotsgraven. 28Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor Hem neer en
riep luidkeels: ‘Wat heb ik met Jou te maken, Jezus, Zoon van de
allerhoogste God? Ik smeek Je, doe me geen pijn!’ 29Jezus had namelijk
de onreine geest bevolen uit de man weg te gaan. Want die had hem al
heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid
aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot
en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. 30Jezus
vroeg hem: ‘Wat is je naam?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden
namelijk veel demonen in hem. 31Ze smeekten Hem hun niet te bevelen
naar de onderwereld te gaan. 32Nu werd er op de berghelling een grote
kudde varkens gehoed, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te
staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. 33Toen
ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de
kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. 34Toen de
varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en ze vertelden in
de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. 35Vele mensen gingen op
weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij
Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren
weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand,
en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. 36Degenen die
alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. 37En de
hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht Jezus
hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Hij
stapte in de boot om terug te gaan. 38De man bij wie de demonen
waren weggegaan, vroeg Hem met aandrang bij Hem te mogen blijven.
Maar Hij stuurde hem weg met de woorden: 39‘Ga terug naar huis en
vertel alles wat God voor u heeft gedaan.’ Hij ging weg en maakte
overal in de stad bekend wat Jezus voor hem gedaan had.
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Zingen: Lied 860: 3 en 4 (coupletten: zanggroep; allen: refrein)
Verkondiging
Muziek: Dieterich Buxtehude, Passacaglia
GEBEDEN EN GAVEN
dankgebed en voorbeden, afgesloten met
voorg:
allen:

…… zo bidden wij tezamen:

stil gebed
Mededelingen
Collecte: na afloop van de dienst, via de zilveren vazen bij de uitgang. Bij elke
vaas staat het collectedoel aangegeven. Voor doelen; zie laatste pag.

Nodiging
Tafelgebed, beurtspraak:
voorganger: De HEER zal bij u zijn
allen: DE HEER ZAL U BEWAREN
voorganger: Verheft uw harten
allen: WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER
voorganger: Brengen wij dank aan de HEER onze God
allen: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG
Tafelgebed: Lied 391 (coupletten: zanggroep; refrein: allen)
Inzettingswoorden
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Onze Vader
Vredegroet (de gemeente schudt elkaar de hand met vredegroet)
- DELEN VAN BROOD EN WIJN Muziek tijdens delen brood en wijn: het Agnus Dei uit de mis van Robert
Führer.

Dankgebed
Slotlied: (staande) Lied 974: 1 en 5
Zegen

beantwoord door allen met

Muziek: J.S.Bach, Fuga BWV 876 in Es
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Agenda
wo 22 juni

10.00

Open Inloop en Open Kerk

do 23 juni

12.30
10.30

Middaggebed
Kleine Bijbelkring

zond 26 juni

10.30

wo 29 juni

10.00

Kerkdienst: T&E, in de Willem de Zwijgerkerk
met ds.Alex van Ligten
Open Inloop en Open Kerk

do 30 juni

12.30
17.45

Middaggebed

10.30

Kleine Bijbelkring

10.30

Leeskring o.l.v. Betsy van der Stoel, tel. 020616 1857

Eettafel (aan- en afmelden via tel. 0613790614)

1e collecte: Wijkdiaconie
2e collecte: Kerk als plaats van stilte;
De kerk biedt als één van de weinige plekken in de stad de ruimte om
stil te zijn en stilte te ervaren. Stilte, mogelijkheid tot inkeer, is veel
waard. Vandaag collecteren we om die mogelijkheid tot stilte te kunnen
bieden.
Offerblok bij de uitgang: voor het eigen wijkwerk

Wilt u een financiële bijdrage doen aan de Willem de Zwijgerkerk of de
wijkdiakonie, dan is dit ook mogelijk middels de volgende rekeningnummers:
-NL77 INGB 000 8082 226 t.n.v. Diakonie Willem de Zwijgerkerk (1e col),
-NL28 INGB 000 5084 450 t.n.v. Protestantse kerk Amsterdam Willem de
Zwijgerkerk (2e col)

7

