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Orgelspel: Charles Villiers Stanford (1852-1924): Prelude in F opus 105
(on a theme of Orlando Gibbons, the Angels' Song. Zie lied 214)
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intrede-lied: 214: 1, 2 en 4

(de gemeente gaat staan t/m Lied 139)

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 heeft
Drempelgebed:
Lied 139: 1 en 2
De gemeente gaat zitten
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed:
Kyrie-lied: 299e
Gloria-lied: 214: 6, 7 en 8

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst:
Kinderlied: 218 (daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
Gebed: bij de opening van de Schriften
1

Schriftlezing OT: Jesaja 35: 1-10
1
De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en
bloeien als een narcis;
2
zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de
Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron; zij zullen
aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God.
3
Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën.
4
Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal
komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen.
5
Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten
worden;
6
dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen;
want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe,
7
en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot
waterbronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en
biezen zijn.
8
Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen
onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch
dwazen zullen erop dolen.
9
Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal daarop komen;
zij worden daar niet gevonden. Maar de verlosten wandelen daarop;
10
de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen;
eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij
verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden.
Lied 678: 1, 2 en 3
Schriftlezing NT: Marcus 7: 31-37
31
Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het Meer van
Galilea, dwars door het gebied van Dekapolis. 32 Daar werd iemand bij hem
gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men smeekte hem om deze man
de hand op te leggen. 33 Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn
vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. 34 Hij sloeg zijn blik
op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent:
‘Ga open!’ 35 Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon
normaal spreken. 36 Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat
er gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het
rondvertelden. 37 De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: ‘Alles
wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.’
2

Lied: 848

-

Uitleg en verkondiging

Lied: 628: 1, 2, 5 en 6

-

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden
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
Orgelspel: Orgelmuziek bij lied 867
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: 867

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte voor de kerk
Orgelspel: Charles Villiers Stanford (1852-1924):
Prelude in G opus 105
==================================================================
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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