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==================================================================
Orgelspel: Orgelmuziek bij psalm 130 vers 3
'Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer'
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: Psalm 130: 3

(staande t/m Psalm 130: 4)

Bemoediging en Groet:
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: Ook met u zij de Heer
Voorganger: Onze hulp in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
door Zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.
Gemeente: Amen
Zingen: Psalm 130: 4
Allen gaan zitten
Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag
Kyrië en Gloria, door het zingen van:
Lied 281: 1 t/m 10

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst
Kinderlied: Lied 274
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
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Schriftlezing OT: Psalm 13 (NBV)
1 Voor de koorleider. Een psalm van David.
2 Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten, hoe lang nog verbergt u voor mij uw
gelaat?
3 Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet
overstelpt, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?
4 Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God! Verlicht mijn ogen, dat ik niet in
doodsslaap wegzink.
5 Laat mijn vijand niet roepen: 'Ik heb hem verslagen', mijn belagers niet juichen
omdat ik bezwijk.
6 Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt,
ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.
Zingen: lied 601: 1 en 2
Schriftlezing NT: Marcus 7: 24-30 (NBV)
24 Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in
een huis, en hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte
het hem niet onopgemerkt te blijven.
25 Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar
hem toe, en zij viel voor zijn voeten neer.
Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was.
26 Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin;
ze smeekte hem om bij haar dochter de demon uit te drijven.
27 Hij zei tegen haar: ‘Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen;
het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden
te voeren.’
28 De vrouw antwoordde: ‘Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels
op die de kinderen laten vallen.’
29 Hij zei tegen haar: ‘Dat hebt u goed gezegd. Ga naar huis, de demon heeft uw
dochter al verlaten.’
30 En toen ze thuiskwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te
zijn.
Lied 647: 1 t/m 4

-

Overdenking: Gods aanwezigheid proeven
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Zingen: Lied 487 uit het oude liedboek
1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.
3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.
Uitspreken van de geloofsbelijdenis
Gezamenlijke instemming: Lied 904: 1

-

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en Voorbede
Stil gebed
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
Inzameling van gaven voor de Diaconie
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Orgelspel:
Orgelmuziek bij lied 978
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: Lied 978: 1, 3 en 4

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte voor de kerk: KIA - zending
Orgelspel:
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Trio (1844)
==================================================================

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.
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