Liturgie voor zondag 15 mei 2022, Dorpskerk te Zoeterwoude
Voorganger: ds. Gea Smit-de Groot, ouderling: Aad Baatenburg de Jong, diaken: Harry de
Krijger, koster en geluid: Esther Zonneveld, orgel: Peter Kuijt

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Staande zingen we Psalm 98 : 1, 2 en 3 Moment
van stilte
Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde schept
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen

Groet

Voorganger: De Heer is met u allen
Gemeente: Zijn vrede is met u
(gemeente gaat zitten)
Lied 612 : 1, 2 en 3

‘Wij komen als geroepen’

Inleiding op de dienst
Gebed om ontferming
Psalm 146 : 1, 2 en 3
Gebed bij het openen van de Bijbel
Eerste Schriftlezing: Genesis 24:42-48;62-67
42Vandaag kwam ik bij de waterput hier. Ik vroeg of God mij wilde helpen. Ik zei:
‘Heer, God van mijn meester Abraham, 43ik sta nu bij de put. Laat het volgende
gebeuren. Ik zal straks om drinken vragen aan een jonge vrouw die water komt
halen. 44Als ze mij water geeft en ook mijn kamelen, dan is zij de vrouw die u
uitgekozen hebt. Dan is zij de vrouw voor de zoon van mijn meester.’
45Meteen nadat ik dit in mezelf gezegd had, kwam Rebekka eraan. Ze had een
waterkruik op haar schouder. Ze liep naar de put en pakte water. Ik vroeg om water,
46en meteen haalde ze de kruik van haar schouder. Ze zei: ‘Drink maar wat. Ik zal ook
de kamelen laten drinken.’ Ik dronk water, en de kamelen kregen water. 47Toen vroeg
ik: ‘Wie is je vader?’ En zij zei: ‘Mijn vader is Betuel. Dat is de zoon van Milka en
Nachor.’ Toen gaf ik haar een ring en armbanden. 48Ik knielde en ik dankte de Heer, de
God van mijn meester Abraham. Want hij had mij naar de broer van mijn meester
gebracht. Zo had ik een vrouw gevonden voor de zoon van mijn meester.’
62Intussen

was Isaak bij de put Lachai-Roï geweest. En hij was weer terug in de
Negev-woestijn. Daar woonde hij.

63Op

een dag liep hij buiten in het veld. Hij was verdrietig omdat zijn moeder niet
meer leefde. Het was al bijna avond. Toen hij opkeek, zag hij kamelen aankomen.
64Op dat moment keek ook Rebekka op. Ze zag Isaak en sprong snel van haar kameel.
65Ze vroeg aan de knecht: ‘Wie is die man die daar aankomt?’ De knecht zei: ‘Dat is
Isaak, mijn meester.’ Toen deed Rebekka haar sluier voor haar gezicht. 66De knecht
vertelde aan Isaak alles wat hij gedaan had. 67Isaak nam Rebekka mee naar de tent
van Sara, zijn moeder. Rebekka werd zijn vrouw. Isaak ging veel van Rebekka houden.
Daardoor was hij niet meer zo verdrietig over de dood van zijn moeder.
Bijbel in Gewone Taal
Lied 643 : 1 en 5

‘Zing nu de Heer! Hij zag ons aan’

Tweede Schriftlezing: Johannes 13:31-35
31Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar
geworden, en door Hem de grootheid van God. 32Als Gods grootheid door Hem
zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk.
33Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me zoeken, maar wat
Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: “Waar Ik heen ga, daar
kunnen jullie niet komen.” 34Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik
jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35Aan jullie liefde voor elkaar
zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’
Nieuwe Bijbelvertaling 2021
Lied 657 : 1 en 4

‘Zolang wij ademhalen’

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Dankgebed – voorbeden – stilgebed – 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.
Aankondiging en opdracht van de gaven
Staande zingen we Lied 654 : 1 en 5
Zegen
Orgelspel

‘Zing nu de Heer, stem allen in’

Gemeente zingt ‘Amen, amen, amen

