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Voorzang: psalm 42:1,2 en 7
1.        Evenals een moede hinde
          naar het klare water smacht,
          schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
          die ik ademloos verwacht.
          Ja, ik zoek zijn aangezicht,
          God van leven, God van licht.
          Wanneer zal ik Hem weer loven,
          juichend staan in zijn voorhoven?

2.        Tranen heb ik onder ’t klagen
          tot mijn spijze dag en nacht
          als mijn haters honend vragen;
          ”Waar is God dien gij verwacht?”
          Ik gedenk hoe ik vooraan
          in de reien op mocht gaan,
          om mijn dank Hem op te dragen
          in zijn Huis op hoogtijdagen.

7.        Hart, onrustig, vol van zorgen,
          vleugellam geslagen ziel,
          hoop op God en wees geborgen.
          Hij verheft wie nederviel.
          Eens verschijn ik voor den Heer,
          vindt mijn ziel het danklied weer:
          Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
          altijd aan de dood ontheven.

Mededelingen

Aanvangspsalm 48: 3, 4
3.        Wij loven, Heer, U in uw huis,
          ons hart is in uw liefde thuis.
          Gij die uw naam ons openbaarde,
          uw lof is tot het eind der aarde.
          Recht is in uw hand, o Heer,
          Sion jubelt U ter eer.
          Hoor hoe Juda’s dochters zingen
          bij de grootse rechtsgedingen,
          waar Gij vonnis hebt gewezen.
          Ja, uw oordeel zij geprezen.



4.        Komt, trekt verheugd om Sion heen,
          en telt haar torens één voor één,
          ziet hoe de bastions daar rijzen,
          gaat door de zalen der paleizen.
          Meldt het aan het nageslacht,
          wat God heerlijk heeft volbracht;
          ja, gij zult uw kindren leren;
          deze God is onze Here;
          nimmer zal Hij van ons scheiden,
          tot de dood blijft hij ons leiden.

Stil gebed Votum en groet

Gezang 280: 1, 2,7

De vreugde voert ons naar dit huis 1
waar ’t Woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn Naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 

Dit huis van hout en steen, 2
dat lang de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan. 

Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 7
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 

Verootmoediging Vrijspraak 

Kinderen       

Gezang  910: 1, 2

1.        Soms groet een licht van vreugde
          de christen als hij zingt:
          de Heer is ’t die met vleugels
          van liefde hem omringt.
          Loopt alles ons ook tegen,
          Hij zal ons ’t goede doen,
          Hij geeft na donkre regen
          een mild en klaar seizoen.



2.        Goddank, wij overdenken
          ’t geheim van onze Heer,
          het heil dat Hij wil schenken,
          dat nieuw is altijd weer.
          Bevrijd van onze zorgen
          begroeten wij de dag
          en vrezen niet de morgen,
          wat hij ook brengen mag.

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Marcus 8: 1-9
Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets meer te eten
hadden, riep Hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen: 2‘Ik heb medelijden met al
die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij Me en hebben niets meer te eten. 3Als
Ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken; sommigen
zijn immers van ver gekomen.’ 4Zijn leerlingen antwoordden: ‘Maar hoe zou iemand
hen hier, in deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien?’ 5Hij vroeg hun:
‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. 6Hij zei tegen de mensen
dat ze op de grond moesten gaan zitten; Hij nam de zeven broden, sprak het dank-
gebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te
delen, en dat deden ze. 7Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich; Hij sprak
er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. 8De men-
sen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten over-
schoot: zeven manden vol. 9Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde
Hij hen weg.

Lezing: Rom. 6: 19-23
19Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat.
Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos
leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven.
20Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid.
21Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden
tot de dood. 22Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewij-
ding aan Hem en zelfs het eeuwige leven. 23Het loon van de zonde is de dood, maar
het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Gezang 705: 1, 2
1. Ere zij aan God, de Vader,

ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drieëenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëenge in zijn troon!



2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

Prediking       aansluitend Orgelspel 

Gezang 340b

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in
Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvan gen is van de Heil’ge
Gees t, g eboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is ge-
kruisigd, ge storven en begraven, neder ge daald ter helle, ten derde dage wederom op-
gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des
almachtigen Va ders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige algemene christelijke Kerk, de ge-
meenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een
eeuwig leven. AMEN  

Voor- en dankgebed 

Slotgezang 413: 1, 2, 3

1.       Grote God, wij loven U,               2.   Alles wat U prijzen kan,
       Heer, o sterkste aller sterken!                U, de Eeuwge, Ongeziene,
       Heel de wereld buigt voor U                  looft uw liefd’ en zingt ervan.
       en bewondert Uwe werken.                   Alle englen, die U dienen,
       Die Gij waart te allen tijd,                       roepen U nooit lovensmoe:
       blijft Gij ook in eeuwigheid.                    `Heilig, heilig, heilig’ toe!

3.       Heer, ontferm U over ons,
       open uwe Vaderarmen,
       stort uw zegen over ons,
        neem ons op in uw erbarmen.
        Eeuwig blijft uw trouw bestaan -
       laat ons niet verloren gaan.

Zegen

Gezongen ”amen”  


