ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 01-08-2021
Voorganger: ds. mw. Hetty de Reus; organist: Hannelore
van der Woude; ambtsdrager: Hendrik Jan Bosman;
lector: Ab Wanders;
techniek: Paul van der Linden en Floris van Tilburg.
Collectes: voor het algemene werk van de diaconie
en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

WELKOM - Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied:

906 : 1, 2, 7 en 8

OPENINGSWOORDEN
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat
GEBED VAN TOENADERING
God, U hebt ons aan elkaar gegeven om elkaar te
troosten en te bemoedigen, om te steunen en te
dragen, om met elkaar te delen van onze rijkdom.
Geef dat wij dit in deze onzekere tijden niet vergeten.
Dat wij ontdekken mogen hoeveel wij voor elkaar
kunnen betekenen. Tegelijkertijd bidden wij:
help ons om elkaar vast te houden, om elkaar te
helpen en er te zijn voor elkaar. Dat we ons niet
tegen elkaar laten uitspelen, dat niet ons
eigenbelang, de hebzucht de boventoon gaat voeren.
Dat wij niet vergeten dat we alleen met elkaar
deze wereldwijde crisis aankunnen. Dat wij weten,
dat U bij ons bent, ons draagt, in goede tijden
en in tijden van tegenspoed.
G: Amen
Zingen:

Psalm 150 : 1 en 2

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde
KYRIEGEBED
Zingen:

Lied 302 : 1, 2 en 4

GROET:

V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren

GEBED
SCHRIFTLEZING: Deuteronomium 10 : 12-21

(z.o.z.)

Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders
van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de
weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met
hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die ik u
vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan. De
HEER, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en
over de aarde en alles wat daarop leeft, heeft toch
alleen voor úw voorouders liefde opgevat en uit alle
volken juist u, hun nazaten, uitgekozen! Besnijd daarom
uw hart en wees niet langer halsstarrig. Want de HEER,
uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de
machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder
aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft
weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in
bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding.
Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want
u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Toon
ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, wees hem
toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. Zing zijn lof, hij
is uw God! U hebt met eigen ogen gezien welke grootse,
indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht.

Zingen:

Psalm 33 : 1, 2 en 8

SCHRIFTLEZING: Marcus 7 : 1-23
Ook de farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die
uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn
nabijheid op. En toen ze zagen dat sommige leerlingen
brood aten met onreine handen, dat wil zeggen, met
ongewassen handen (de farizeeën en alle andere Joden
eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben,
omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders
houden, en als ze van de markt komen, eten ze pas als ze
zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei
andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het
schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels), toen
vroegen de farizeeën en de schriftgeleerden hem:
‘Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities
van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine
handen?’ Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van
Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat
immers geschreven: “Dit volk eert mij met de lippen,
maar hun hart is ver van mij; tevergeefs vereren ze mij,
want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van
mensen.” De geboden van God geeft u op, maar aan
tradities van mensen houdt u vast.’ En hij vervolgde:
‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw
eigen tradities overeind te houden! Heeft Mozes niet
gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en uw moeder”,
en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter
dood gebracht worden”? Maar u leert dat iemand tegen
zijn vader of moeder mag zeggen: “Alles wat van mij is
en voor u van nut had kunnen zijn is korban”’ (wat
‘offergave’ betekent), ‘waarmee u hem niet toestaat nog
iets voor zijn vader of moeder te doen, en zo ontkracht u
het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en
u doet nog veel meer van dit soort dingen.’ Nadat hij de
menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: ‘Luister
allemaal naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van

buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het
zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die
hem onrein maken.’ Toen hij een huis was
binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn
leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. Hij zei
tegen hen: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien
jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens
komt, hem onrein kan maken omdat het niet in zijn hart,
maar in zijn maag komt en in de beerput weer
verdwijnt?’ Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Hij zei:
‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van
binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte
gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht,
kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster,
hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen
van binnenuit, en die maken de mens onrein.’

Acclamatie:

Lied 513 : 1, 2, 3 en 4

VERKONDIGING
Orgelspel
Zingen:

Lied 904 : 1, 2, 3 en 5

IN MEMORIAM
GEBED, VOORBEDEN,
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader
HET AVONDMAAL
Zullen we Zijn maaltijd met elkaar vieren:
De Heer zij met u en met uw geest. Verheft uw hart en
brengen wij dank aan onze Heer. Het brood dat wij
breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus.
De beker met wijn, de beker van de dankzegging, is de
gemeenschap met het bloed van Christus. Neem dit
brood en deze beker, eet en drink, gedenk en geloof dat
onze Here Jezus Christus zijn lichaam en bloed gegeven
heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
BIDDEN:
Here onze God, wij danken U hartelijk dat wij in dit
avondmaal de dood van Jezus Christus mochten
gedenken en belijden. Wij danken U dat Hij stierf, opdat
wij zouden leven. Nu U ons geloof hebt willen versterken
door deze viering, bidden wij U dat wij in heel ons leven
U gelovig en met vreugde dienen, uit een oprecht hart.
Wij zingen

Lied 687 : 1, 2 en 3

MEDEDELINGEN
Zingen:

Lied 981 : 1, 2, 3, 4 en 5

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

