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Elkanders brood en wijn
Openbaring 19: 7 en 8
‘s-Gravendeel

Het geluidbestand begint bij de schriftlezing. Voorafgaande was er voortzetting
van het Heilig Avondmaal.
Orde van de dienst:
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Zingen
Lezing der wet
Zingen
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 18:19 – 19:9
19 En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, wenend en rouw bedrijvend,
zeggende: Wee, wee die grote stad, waarin allen, die schepen op zee hadden,
door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest! 20
Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten,
want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht. 21 En een sterke engel nam
een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zó zal
Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer
gevonden worden. 22 En geen stem van citerspelers en zangers, van fluitspelers
of bazuinblazers zal meer in u gehoord worden, en niemand, die enige kunst
beoefent, zal meer in u gevonden worden, en geen geluid van de molen zal meer
in u gehoord worden. 23 En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem
van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden
waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken
verleid; 24 en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van
allen, die geslacht zijn op de aarde.
19: 1 Hierna hoorde ik als een luide stem ener grote schare in de hemel zeggen:
Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, 2want
waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer
geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed zijner
knechten van haar hand geëist.
3En zij zeiden ten tweeden male: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle
eeuwigheden. 4En de vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder
en aanbaden God, die op de troon gezeten is, en zij zeiden: Amen, halleluja! 5En
een stem ging uit van de troon, zeggende:
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Looft onze God, al zijn knechten, die Hem vreest, gij kleinen en gij groten! 6 En
ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren
en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here,
onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7 Laten wij blijde zijn
en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is
gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven zich met
blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de
rechtvaardige daden der heiligen. 9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die
genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de
waarachtige woorden van God.
Zingen

Lied 369
1 God die in het begin
uit aarde, naar zijn beeld,
de mensen voor elkaars
geluk geschapen heeft,
Hij doet u samen zijn,
Hij maakt u man en vrouw,
elkanders brood en wijn,
elkanders woord van trouw.
2 Zoals van meet af aan
een mens geen antwoord vindt,
als hij niet door een mens
ten diepste wordt bemind,
zo zult gij nu voortaan
in liefde en in leed
elkanders antwoord zijn,
één lichaam en één geest.
3 Zoals ten einde toe
de mensen twee aan twee
hun lange wegen gaan,
en God gaat met hen mee,
zo zal Hij met u zijn
in leven en in dood,
Hij wordt uw brood en wijn en dit geheim is groot.

Preek
Zingen

Psalm 45: 1, 4 en 5
1 Met luider stem breng ik de koning hulde
omdat zijn beeld mijn hart en ziel vervulde,
mijn tong rept als een snel bestuurde pen
van hem wiens gratie ik niet waardig ben!
Als gij, o koning, spreekt, is dat verhoring,
de woorden van uw mond zijn vol bekoring,
voor eeuwig en altoos door God bemind,
zijt gij veel schoner dan een mensenkind.
4 Gij gaat gehuld in geur van specerijen,
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waar gij verschijnt ontwaken speelse reien.
Uw lof weerkaatst in zalen van ivoor,
hoogwelgeboren vrouwen gaan u voor en zie de koningin staat aan uw zijde,
stralend als goud, verliefd op uw geleide...
Luister, o dochter, luister en vergeet
hoe gij van oorsprong en geboorte heet.
5 Zo heeft uw prins aan u zijn welgevallen:
hij is uw heer, die gij te voet zult vallen.
Om zijnentwil voert men u schatting aan
en ziet gij smekelingen voor u staan.
Stralend van goud, stralend van licht en vreugde
gaat gij als bruid tot wie uw hart verheugde.
Men leidt u binnen waar hij resideert,
die eenmaal koos en u voorgoed begeert.
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen

Lied 479
1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, d'onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
2 Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.
3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zegen
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