
Orgelspel
Begroeting, mededelingen door de kerkenraad
Aansteken van de altaarkaarsen

 
Voorbereiding
Vg: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Gem: Amen.

Vg: Onze hulp is de naam van de Heer

Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Vg: Barmhartige God,
            Gij die omziet naar uw volk
            en zoekt wat verloren is geraakt,
            Gij die bevrijdt
            wie in duisternis gevangen zit,
            wij komen in deemoed tot U.
 Gem: Zie ons aan zoals wij zijn:
            vol van ons zelf, gebroken en belast.
            Neem ons aan zoals wij zijn.            
            ….gebedsstilte…

Vergeef ons, Heer, en maak ons tot uw mensen,
            vol van uw liefde.
            Open ons naar U en naar elkaar,
            naar uw toekomst van gerechtigheid en vrede.
Gem:  Amen.
Vg:      Neem ons aan zoals wij zijn
            en vergeef ons voor wat wij misdeden
            en voor het goede dat we hebben nagelaten.

Gem: opdat wij weer in vrede leven.

Vg: Amen.
Ingangspsalm 122
(gesproken) 

Vg: Heer, geef vrede aan degenen die op U wachten. 
Gem:   Verhoor, Heer, het gebed van wie U aanroepen.
L:         Ik was verheugd, toen men mij zeide:
           Wij gaan op naar het huis van de Heer.
           Onze voeten staan in uw poorten, Jeruzalem.
Gem:  Heer, geef vrede aan degenen die op U wachten.
           Verhoor, Heer, het gebed van wie U aanroepen. 
L:         Bidt Jeruzalem vrede toe;
           mogen wie u liefhebben rust genieten;
           vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten.
Gem:   Heer, geef vrede aan degenen die op U wachten.
           Verhoor, Heer, het gebed van wie U aanroepen.
Vg:      Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest;
           zoals het was in het begin en nu en altijd, 
           van geslacht op geslacht.
           Heer, geef vrede aan wie op U wachten.

 
Kyrie en Gloria
Vg: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen 
            voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen,
            want zijn barmhartigheid duurt in eeuwigheid.
            Voor volkeren verstrooid over de aarde,
            voor mensen verdoold en misbruikt,
            voor allen die zoeken naar U, bidden wij:
Gem:   Heer, ontferm U; Christus, ontferm U; Heer, ontferm U. 
Vg:       Ere zij aan God in den hoge
Gem:   en vrede op aarde bij mensen van zijn welbehagen. 
De schriften geopend
Vg: De Heer zij met U

Gem: en met uw geest.
Vg:       Laten wij bidden
            ….gebedsstilte…
            Eeuwige God,
            wij danken U dat U ons hebt samengebracht
            voor uw aangezicht,
            om ons te onderwijzen aangaande uw wil.
            Breng de vele stemmen en het lawaai
            in ons tot zwijgen, opdat wij uw woord 
            in alle zuiverheid horen.
            Open door uw Geest 
            ons hart en ons verstand voor uw waarheid.                            
            Door Christus Jezus onze Heer.
Gem:  Amen.
                       
Lector: lezing Deuteronomium 13, 1-5



Gradualepsalm 139 1a.14.17-18.24 
Vg:       Heer, U doorgrondt mij en kent mij. 
Gem:   Dank voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben,
            voor het wonder van uw werken, hoe ga ik U ter harte.
            O, God, uw gedachten zijn voor mij te groots,
            de som ervan is voor mij te machtig,
            ontelbaar meer dan de zandkorrels die er zijn.
            Ik kom er niet uit en blijf ermee bezig.
            Zie toe dat ik geen verkeerde wegen ga,
            leid mij op de weg die eeuwig is.
            Heer, U doorgrondt mij en kent mij.
Lector: lezing Jacobus 3,16 -4,6
Zondagslied: gezang 320 str 2,3,4,5 Wie oren om te horen heeft 
Gem:    Bemin uw Heer te allen tijd.
             Dien Hem met alles wat gij zijt.
             Aanbid Hem in uw daden.
             Dit is het eerste en grote gebod,
             de wil van God, uw Vader.  
              …..orgelspel….
Lector:  Bied uw naaste de helpende hand.
              Spijzig de armen in uw land,
              een woning wilt hun geven.
              Het tweede gebod is het eerste gelijk;
              doet dit en gij zult leven.
Gem:     De macht der liefde is zo groot,
              geen water blust haar vuren uit,
              wanneer zij is ontstoken.
           Nu wil ontbranden aan liefdes woord,
           God heeft het tot ons gesproken.
                …..slot orgel…… 
             
Vg: Het Evangelie van onze Heer Jezus Christus, 
      volgens Marcus (hoofdstuk 9, 30-37)

Gem: gaat staan
Vg: Halleluja. Looft de Heer, want de Heer is goed,
       psalmzingt zijn Naam, want die is liefelijk.

Gem: Halleluja

(hierna volgt de lezing. Aan het eind van de lezing:)
Vg: lezing uit het Evangelie

Gem: Lof zij U, o Here ! (en gaat daarna zitten)  
Preek
Vg:  besluit de preek met:
       In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Gem:  Amen.
Meditatief orgelspel

 
Gaven en gebeden
Gem: gesproken lied,  Lb 974, Maak ons uw liefde, 
            God, tot opmaat van het leven

(tijdens het lied twee collectes, eerst orgelspel)  
Gem:    Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven.
             Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.
             De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.
             Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.
             
             Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
             Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven.
             En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
             In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.
                ….orgel…
             God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
             Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
             Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
             Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.
                  …orgel…

Vg: Gebed over de gaven.
            Dankgebed.
            Voorbede 
            (acclam. Lb 368j: 
            Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk.)

Stil gebed. 
            Onze Vader:

Gem: Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde; geef
ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos
ons van het kwade.

Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

 
Gem: Slotlied (staande)  62          
              …orgel…
            Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
            van hem verwacht ik altijd weer mijn heil,
            op Hem toch kan ik bouwen.



            Ik wankel niet, want Hij staat vast,

mijn toevlucht als het water wast,

mijn rots, mijn enige vertrouwen.

            Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
            Hij immers schenkt u altijd weer

zijn heil, op Hem toch kunt gij bouwen.
            Wankel dan niet, want Hij staat vast,
            Hij is, ook als het onheil wast,

uw rots, uw enige vertrouwen
                 …orgel….

Vg: Laten wij bidden
            ….korte stilte…. 
           Gij die verborgen zijt,
           verhoor ons ten dage dat wij tot U bidden
           om gerechtigheid en vrede.
           Toon ons de ware weg in Hem
           die omwille van ons allen
           de minste heeft willen worden
           en dienstknecht van ons allen,
           Christus Jezus, onze broeder en Heer.
           Zegene ons de Algoede God,
           de schenker van alle zegen,
           dat wij mensen van vrede worden, doende gerechtigheid.
           Vader, Zoon en heilige Geest.

Gem: Amen (3x)

 
De kaarsen worden gedoofd      - einde van de dienst

 
Orgelspel;  pas daarna verlaat de kerkenraad en predikant de kerkzaal
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