Gloria: V: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde,
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.

Glorialied: Gez. 117d, 3x gezongen

Liturgie

Groet: V: De Heer zij met u

G: OOK MET U ZIJ DE HEER

Gebed van de zondag

8 juli 2018

De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de Kindernevendienst

DE HEILIGE SCHRIFT

Ergernis

Lezing OT: Jesaja 61: 1-3

Marcus 6: 1-6

Grote of Barbarakerk

1 De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding,
2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
3 om aan Sions treurenden te schenken
een kroon op hun hoofd in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van verslagenheid.
Men noemt hen 'Terebinten van gerechtigheid',
geplant door de HEER als teken van zijn luister.

10.00 uur

VOORBEREIDING
Orgelspel:
Welkom en Mededelingen
Aanvangspsalm: Ps. 84: 1, 2 en 3 (we gaan staan)
Bemoediging:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed

V: Voor uw Geest, o God,
blijven wij vaak koud en onverschillig.
Uw stem dreigt steeds weer verloren te gaan
door alles wat we belangrijker vinden dan U.
G: SPREEK ONS AAN, HEER, MET UW WOORD
EN BRENG ONS OP DE WEG VAN EN VREDE. AMEN.

Lied: Gez. 530
Evangelielezing: Marcus 6: 1-6 (staande)
1 Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn
leerlingen. 2 Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de
synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: 'Waar
haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem
gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen! 3
Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus
en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?' En ze
namen aanstoot aan hem. 4 Jezus zei tegen hen: 'Nergens wordt een
profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en
huisgenoten.' 5 Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij

(gemeente gaat zitten)

Kyrië

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming
over onze nood en die van de wereld.

KyrieLied: Gez. 1010: 1 en 2
2

een paar zieken de handen oplegde en hen genas. 6 Hij stond verbaasd
over hun ongeloof.

2
Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

Lofprijzing (staande): U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.

3
Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

Preek
BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

4
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!'
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

Apostolische Geloofsbelijdenis: Gez. 340b (staande gezongen)
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

5
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Lied van de week: ‘Wil je opstaan’

Collecte:

1. Individuele hulpverlening
2. Voor de kerkdienst
3. Pastoraat

Hulp bij de collecte: ?
Orgelspel:
Slotlied: Gez . 691 (staande)
Zegen, door de gemeente beantwoord met: Amen (staande)
Orgelspel:

*

3

Na de dienst is er koffie, thee of limonade

