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Orgelspel: Johann GoCried Walther (1684-1748):
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: Psalm 146: 1 en 3 (de gemeente gaat staan t/m Lied 146: 4)
Groet:
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: Ook met u zij de Heer
Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeS
Drempelgebed:
Lied: Psalm 146: 4
De gemeente gaat zi5en
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed:
Kyrie en Glorialied: 299e

-

DE SCHRIFTEN

Gedicht door Leonie
Kinderlied: Lied 935
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de SchriSen
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SchriNlezing NT: Marcus 5, 21 - 43
21 Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote
menigte bij hem, en hij bleef aan het meer.
22 Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus hee;e, kwam naar hem toe, en
toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer.
23 Hij smeekte hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen
opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijS.’
24 Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om
hem heen.
25 Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed.
26 Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan
wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had
gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan.
27 Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn
bovenkleed van achteren aan,
28 want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered
worden.
29 En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze
van de kwaal genezen was.
30 Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was
weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeS
mijn kleren aangeraakt?’
31 Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de menigte zich om u verdringt
en dan vraagt u: “Wie heeS mij aangeraakt?”’
32 Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had.
33 De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met
haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de
hele waarheid.
34 Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeS u gered; ga in vrede en wees genezen
van uw kwaal.’
35 Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de
synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog
lashg?’
36 Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet
bang, maar blijf geloven.’
37 Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en
Johannes, de broer van Jakobus.
38 Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een
groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen.
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39 Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en
huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’
40 Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de
vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van
het kind binnen.
41 Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze
taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’
42 Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf
jaar. Iedereen was met stomheid geslagen.
43 Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, en zei dat
ze haar te eten moesten geven.
Zingen lied 463: 1, 2, 3 en 8

-

Uitleg en verkondiging: Er is een verder

Zingen van de apostolische geloofsbelijdenis (melodie lied 913)
Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht, die de hemel en de
aarde door zijn woord heeS voortgebracht, die de mens als kroon van de
schepping naar zijn beeld geschapen heeS en nog in zijn grote liefde alles draagt
en aanzien geeS.
Ik geloof in Jezus Christus ’s Vaders ééngeboren Zoon, mens geworden om ons
mensen, lijdend onze smaad en hoon; die gestorven aan de zonde opstond ter
rechtvaardiging en ten hemel is gevaren waar Hij alle macht ontving.
Ik geloof de Heilige Geest, die God als Gids gegeven heeS en een kerk die in alle
hjden enkel op zijn adem leeS. Ik geloof de schuldvergeving en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven, dat in God geborgen is.

-

MAALTIJD VAN DE HEER

Voorbeden en sYl gebed:
Inzameling van gaven voor de diaconie: het avondmaal project
Orgelspel: Johann GoCried Walther (1684-1748):
Erhalt uns, Herr, bei Deinem Wort
De kinderen komen terug in de kerk, verhaal: De broodboom
Nodiging:
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Tafelgebed: w.o. lied 405: 1, 2 en 4
Allen: 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
Gemeenschap van brood en wijn:
Orgelspel: Johann GoCried Walther (1684-1748): Schmücke dich, o liebe Seele
(zie lied 376 'God wil in zijn welbehagen u als gast aan tafel vragen’)
Dankgebed:

-

OVERSTAP VAN LEONIE

Goede wensen:
Slotlied: 416

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte voor de kerk:
Orgelspel: Johann GoCried Walther (1684-1748):
Nun lob, mein Seel, den Herren (de grote lofprijzing uit psalm 103)
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Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met ons,
in de ruimte onder de toren, een kopje koﬃe te drinken.
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