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Welkom

Op deze stralende
zondagochtend worden
de aanwezige
gemeenteleden en
gasten van harte welkom
geheten door de
ouderling van dienst,
Linda Jongbloed. Ook
velen die thuis, via
streams, met ons
verbonden zijn.

der pelgrims, die de Heer verkoor, hier, waar uw
heilige muren staan!`
Wij bidden het kyriëgebed, voor de nood van
de wereld
En als wij de barmhartigheid van God mogen
ervaren is zijn liefde als water bij dorst en als licht

Dienst van de voorbereiding

Wij beginnen de dienst met het zingen van het
openingslied, Lied 122: 1: `Hoe sprong mijn
hart hoog op in mij, toen men mij zeide: `Gord u
aan om naar des Heren huis te gaan`

in het donker.
Wij zingen het glorialied, uit de oude
liedbundel, gezang 464: 1 en 2: `Alle volken, looft
de Heere, aarde, zing een vrolijk lied`

Dienst van het Woord

Wij bidden het gebed bij de opening van het
Woord
Wij bidden een stil gebed om God toe te
laten in ons hart
Na bemoediging en
groet bidden wij het

drempelgebed

Hierna zingen wij Lied 122:
2 en 3: `Hoe zijn de
stammen opgegaan! Hier
gingen ons de voeten voor

De eerste
schriftlezing is uit het
Oude Testament,
Jesaja 35: 1 – 10,
gelezen door de
ouderling van dienst
Zingen Lied 118: 1 en 5: `Laat ieder `s Heren
goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid`
De tweede lezing is uit Marcus 7: 31 – 37
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Zingen Lied 352: 1, 2, 4, 5 en 6: `Jezus,
meester aller dingen, woord van God van den
beginne, in het lot der stervelingen brengt Gij
tekenen tot stand`

Preek

In het Oude Testament lezen we vaak over de
hoop. Ook vandaag over hoop voor mensen die
doof, blind en verlamd zijn. De monden van
stommen zullen jubelen. Waar is die hoop
gebleven? Klinkt Jesaja niet veel te groots?
Zien we nog ergens de hand van God in bij wat
er tegenwoordig gebeurt? Zeker is dat geloof,
hoop en liefde moeten blijven. Wij moeten op
God vertrouwen en hoop vinden. Net als in
Jesaja brengen ook nu strijdwapens, tanks,
drones en nucleaire
wapens geen
vrede. We moeten
vastheid zien te
vinden en het
goede doen. Weten
dat God het is die
helpt en troost. In
Marcus is er een
muur van stilte
rondom de
doofstomme man.
Hij voelt zich
buitengesloten en
Jezus haalt hem uit zijn isolement door hem te
genezen. Jezus neemt hem serieus en hij krijgt
een plek om te leven. Jezus geeft hem de
zegen van de hemel mee. Effata betekent
`open je`. Open je voor God. Bid tot hem en
weet dat je niet alleen bent. Hij heeft altijd
aandacht voor jou. Ook wij kunnen onze
handen liefdevol naar iemand uitstrekken. De
doofstomme voelde meteen de liefde die Jezus
hem gaf. Taal is een middel om je te uiten en
om conflicten op te lossen. Zijn genezing was
voor de doofstomme bevrijdend maar deze
genezing is ook een bevrijdende boodschap
voor ons. Zo krijgen ook mensen wel eens een
ervaring, een `aanraking` van jezus als ze het
moeilijk hebben en dat voelt als een wonder.
Amen.

Stilte

Wij zingen Lied 723: `Waar God de Heer zijn
schreden zet daar wordt de mens, van dwang
gered, weer in het licht geheven`
Een geloofsbelijdenis wordt uitgesproken:
Ik geloof in God,
die liefde is,
begin en einde van al wat is,
die niemand laat vallen.
Ik geloof in Jezus,
kind van mensen,
Zoon van God,
een en al liefde
tot het uiterste toe.
Hij wijst mij de weg
trekt met mij mee.
Ik geloof in de Geest
die zoekt naar mensen … die vertrouwen op God,
die mensen verwarmt en inspireert,
en aanzet tot liefde
groter dan hun hart.
Ik geloof in mensen
die in Zijn Naam
openlijk of in stilte
doen wat gedaan moet worden,
die samen kerk willen zijn
in de geest van het evangelie.
Ik geloof in het leven
dat achter onze grenzen
vrede en rust vindt bij God,
die het draagt en zal voltooien.
Want Gods liefde,
Gods barmhartigheid en trouw
zijn eindeloos groot.
Dat geloof en belijd ik: Amen.

Orgelspel
Dienst van gebeden en gaven
De ouderling van dienst
heeft een aantal
mededelingen: - de
bloemen gaan als groet
van onze gemeente naar
Annie Verbeek
De bestemming van de
collecten:
1e: Kerk in Actie –
Zomerzending Pakistan
2e: Kerkelijk werk. De
collecten worden bij de uitgang gehouden; een
bijdrage kan ook via de bank worden
overgemaakt.
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De gebeden worden
afgesloten met een stil
gebed en zingend:

Zending en zegen
Thuis en in de kerk
ontvangen wij de
onmisbare zegen van
de Heer.Wij beamen de
zegen met het zingen
van Lied 416 (yn it
Frysk) `Hear, wês mei
ús oant in oare kear.
Wol oant wersjen oer ús
weitsje`

`God fan fier en hein ús
Heit, dat wy hilligje jo
namme, ûnder ús sa
faak ûntwijd, troch jo
eigen bern beskamme`
(alle ferzen) - tekst
Eppie Dam en muzyk
Hindrik van der Meer
Wij zingen het Slotlied, Lied 103c: 1 en 5:
`Loof de koning heel mijn wezen`
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