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VOORBEREIDING
Orgelspel 'Christ unser Herr zum Jordan kam' BWV 684 van J.S. Bach (1685 - 1750)
Welkom en mededelingen
(hierna gaat de gemeente staan)
Aanvangspsalm: Ps. 139: 1 en 2

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
Bemoediging

V:
G:

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed

V:

God, in uw licht staan wij onwennig.
Wie zijn wij dat Gij ons roept,
dat Gij ons vinden wilt?
MAAK ONS DIENSTBAAR DOOR UW WOORD,
MEDEDEELZAAM DOOR UW GEEST. AMEN.

G:
(gemeente gaat zitten)
Groet

V:
G:

De Heer zij met u.
OOK MET U ZIJ DE HEER.
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Kyrie V:

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor
de nood van de wereld . . .
Na “daarom bidden wij” zingt de gemeente telkens:
HEER ONTFERM U, 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: Komt laat ons vrolijk zingen

2.Die heuvels schiep en dalen
Waar Hij de aard’ betrad;
Die zon en maan en sterren
Tot licht gaf op ons pad.
Leer ons als kind’ren leven
En spelen in uw hof
En met de eng’len zingen
Uw glorie en uw lof.
Gebed van de zondag
De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de kindernevendienst

DE HEILIGE SCHRIFT
Lezing OT: Jesaja 45: 20-25
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20 Laten de ontkomen volken zich verzamelen, laat hen allen naderbij komen.
Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand. Wie bidt er nu tot een god
die niet redt? 21Kom hier, overleg met elkaar en vertel: Wie heeft dit van meet af aan
laten horen, wie heeft het lang tevoren aangekondigd?
Was ik dat niet, de HEER? Buiten mij is er geen god. Alleen ik ben een rechtvaardige
God, alleen ik breng redding. 22 Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de
einden der aarde; want ik ben God, er is geen ander.
23 Ik heb bij mijzelf gezworen: Uit mijn mond komt gerechtigheid voort, een woord dat ik
spreek wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie zich buigen
en elke tong zal bij mij zweren. 24 ‘Alleen bij de HEER,’ zal men zeggen,
‘is gerechtigheid en macht te vinden.’ Allen die zich tegen hem keerden zullen tot hem
komen en beschaamd staan. 25 Heel het nageslacht van Israël zal bij de HEER recht
vinden en zich gelukkig prijzen.
Lied: 311: alle verzen, met een verdeling van de twee melodieën

4

5

Meldodie 1:
4. En neem voluit de vrijheid,
één dag van feestelijkheid,
om opgewekt te vieren
dat God ons heeft bevrijd.

Melodie 2:
5. Hoor ook naar de verhalen
van wie zijn voorgegaan:
want God, de God van gist'ren
is met ons doorgegaan.

Melodie 1:
7.Blijf met elkaar verbonden
als mens, als man of vrouw:
zo is tot in de diepte
ook God zijn liefde trouw.

Melodie 2:
8. Wil zó ruimhartig delen
dat niemand stelen moet:
God liet ons samen wonen
in ’t land van overvloed
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Evangelielezing: Marcus 9: 14-29

(gemeente gaat staan)

14Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen
heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij, die met hen aan het discussiëren waren.
15De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen, en liepen meteen naar hem toe om
hem te begroeten. 16Hij vroeg hun: ‘Waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren?’
17Iemand uit de menigte antwoordde: ‘Meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat
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hij door een geest bezeten is en niet kan praten; 18steeds wanneer de geest hem
overweldigt, gooit die hem op de grond, en dan komt het schuim hem op de mond te
staan, hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze
hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet.’ 19Hij zei tegen hen: ‘Wat zijn jullie
toch een ongelovig volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie
verdragen? Breng hem bij me.’ 20Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem
zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim op de lippen viel hij op
de grond en rolde heen en weer. 21Jezus vroeg aan zijn vader: ‘Hoe lang heeft hij hier al
last van?’ Hij antwoordde: ‘Al vanaf zijn vroegste jeugd, 22en hij heeft hem zelfs vaak in
het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden; maar als u iets kunt
doen, heb dan medelijden met ons en help ons.’ 23Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets
kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ 24Meteen riep de vader van het kinduit: ‘Ik
geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’ 25Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen
toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: ‘Geest die doof en
stom maakt, ik gebied je: ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug.’ 26Onder
geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg; de jongen bleef voor
dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. 27Maar Jezus pakte hem bij
de hand om hem overeind te helpen en hij stond op.
28Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem:
‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ 29Hij antwoordde: ‘Dit soort kan alleen
door gebed worden uitgedreven.’
Lofprijzing: U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
(gemeente gaat zitten)
Preek

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis: lied 344

(staande)
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2.Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!
3.Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

Bediening Heilige Doop
Inleiding – Doopgebed – Doopbelofte
Florence wordt binnengebracht, gevolgd door de kinderen van de KND
Lied: ‘Kind wij dragen je op handen’
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2. Als jouw naam wordt uitgesproken,
Over duister water heen,
Is jouw eenzaamheid doorbroken,
Ben je hier niet meer alleen.
Refrein
3. Water, water, laat het stromen,
Teken en herinnering,
Van een eeuwig heimwee dromen,
Van een altijd nieuw begin.
Refrein
4. Opgenomen en verbonden
Met de Naam die vrede is,
Gaat jouw leven niet ten onder
En het wordt niet uitgewist.
Refrein
De Kinderen komen naar voren
Het doopvont wordt gevuld
De Doop
Dooplied: ‘Jouw leven staat aan het begin’(staande

10

3. Je huilt nog van verwondering,
maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water hier, de diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
4.Dat teken is een heilgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
5. Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
Het licht van God en een felicitatiekaart van de kinderen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Collecten:

1. KIAC - project
2. Voor de kerkdienst

Orgelspel 'Berceuse' Op. 31, No. 19 van L. Vierne (1870 - 1937)
Slotlied: 848 Al wat een mens te kennen zoekt,
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(staande)

2. Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.
3. De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.
4. Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.
5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.
Zegen, door de gemeente beantwoord met: AMEN
Orgelspel 'Dies sind die heilgen zehn Gebot' BWV 678 van J.S. Bach

*

Na de dienst is er gelegenheid de doopouders te feliciteren en is er koffie,
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