VOORBEREIDING
Orgelspel: 'Praeludium in D', BuxWV 139, van D. Buxtehude (1637-1707)

Liturgie

Welkom en Mededelingen

13 mei 2018

Aanvangspsalm: Ps. 87 (we gaan staan)
Bemoediging:

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

Drempelgebed

V: De trots van ons hart, o God,
en de angst voor elkaar
brengen ons telkens weer
op heilloze wegen.
G: SCHENK ONS UW LIEFDE EN GENADE
OM TE LEVEN IN VREDE EN VRIJHEID. - AMEN

(gemeente gaat zitten)

Groet:
Kyrië

V: De Heer zij met u

G: OOK MET U ZIJ DE HEER

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming
over onze nood en die van de wereld.
Na “en daarom bidden we”, zingen we: ‘Heer ontferm,
Christus ontferm U, Heer ontferm U’.

Gloria: V:

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

Glorialied: Gez. 217

Over een zoon
en een dochter
van Cham

Gebed van de zondag
De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de Kindernevendienst

DE HEILIGE SCHRIFT

Genesis 9: 18-27

Lezing OT: Genesis 9: 18-27

Grote of Barbarakerk

18 De zonen van Noach, die samen met hem uit de ark waren gekomen,
heetten Sem, Cham en Jafet; Cham was de vader van Kanaän. 19 Met
de drie zonen van Noach begon de verspreiding van de mensheid over
de hele aarde.
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20 Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan. 21
Hij dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen, zonder
kleren aan. 22 Toen Cham, de vader van Kanaän, zag dat zijn vader
naakt was, vertelde hij dat aan zijn twee broers, die buiten waren. 23
Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die over hun schouders,
liepen achteruit de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun
vader, met afgewend gelaat, zodat zij hem niet naakt zagen. 24 Toen
Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon
hem had aangedaan, 25 zei hij:
'Vervloekt zij Kanaän, knecht van zijn broers zal Kanaän zijn, de minste
van alle knechten. 26 Geprezen zij de HEER, de God van Sem; knecht
van Sem zal Kanaän zijn.27 Moge God ruimte geven aan Jafet, hem
laten wonen in de tenten van Sem; knecht van Jafet zal Kanaän zijn.'

Lied van de week: ‘Het water steeg wel hoog’ (AWN III,1)

Lied: Gez. 993: 1, 3 en 4, 5 en 6
Evangelielezing: Matteüs 15: 21-28 (staande)
21 En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van Tyrus en
Sidon. 22 Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit
die streek afkomstig was: 'Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van
David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.' 23 Maar
hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem
toe en vroegen hem dringend: 'Stuur haar toch weg, anders blijft ze
maar achter ons aan schreeuwen.' 24 Hij antwoordde: 'Ik ben alleen
gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.' 25 Maar
zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: 'Heer, help mij!' 26
Hij antwoordde: 'Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen
en het aan de honden te voeren.' 27 Ze zei: 'Zeker, Heer, maar de
honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.'
28 Toen antwoordde Jezus haar: 'U hebt een groot geloof! Wat u
verlangt, zal ook gebeuren.' En vanaf dat moment was haar dochter
genezen.

2 De dieren gingen mee,
de grote en de kleine,
met Noach en de zijnen.
De dieren twee aan twee. (2x)

4 De aarde was er weer.
En mens en dier mocht wonen
onder de groene bomen
in vrede met de Heer. (2x)

3 Zij dreven maanden rond.
Toen ging het water zakken,
de duif vond groene taken,
de ark liep aan de grond. (2x)

5 De regenboog staat hoog,
als teken voor de volken,
Gods woorden te vertolken;
het land, het land blijft droog. (2x)

Collecte: 1. Vluchtelingenwerk op Lesbos (toelichting door Jenk Stronks)
2. Voor de kerkdienst 3. Pastoraat
Hulp bij de collecte: Zoë Middelkoop en Tijn Slappendel

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.

Orgelspel: 'Herzlich lieb hab ich dich, o Herr' van G.A. Homilius (1714-1785)

Preek

Slotlied: Gez. 978: 1, 3 en 4 (staande)
Zegen, door de gemeente beantwoord met: Amen (staande)

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Orgelspel: 'Hilf, Herr Jesu, lass gelingen' van G.A. Homilius
Als geloofsbelijdenis: Gez. 666 (staande gezongen)
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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*

Afbeelding voorkant: Historiebijbel, Utrecht, ca. 1430

*

Na de dienst is er koffie, thee of limonade

