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Betekenis van de letters 

O:  Ouderling van dienst 
V:  Voorganger 
Lector: Lector 
C: Gemeenteleden die bij het orgel zingen 
A:  ALLEN 
L:  MENSEN DIE LINKS, AAN DE KANT VAN DE LEZENAAR ZITTEN 
R:  MENSEN DIE RECHTS, AAN DE KANT VAN DE PIANO ZITTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Nelleke Beimers, predikant van de Brongemeente  

in IJsselmuiden. 
Organist: Ton Lans 
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Tijdens het orgelspel worden we stil en bereiden ons voor op de dienst.  
 
Welkom  
 
Voorbereiding  
O:  Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader  

en de Zoon en de Heilige Geest.  
A:  AMEN 
 
O:  Onze hulp is in de Naam van de Heer. 
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
O:  Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben  

en waar we spijt van hebben 
A:  EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. 
O:  Amen  
 
Introïtuspsalm: Psalm 92 vers 1,2,3, 8 ‘Waarlijk dit is rechtvaardig’.  
C: Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst, 

dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbiedwaardig 
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen. 

 
L: Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 

die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, / met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren. 

 
R: Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd. 

Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken  uwer hand, 
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken. 

 
C: Zij zullen vruchten dragen / voor ’s Heren heiligdom 

tot in hun ouderdom, / tot in hun grijze dagen. 
Welsprekend is hun leven: / God is hun heil, hun rots! 
Ik loof de daden Gods, / zijn recht is hoog verheven. 
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Kyrië 
Gloria  
 
Groet  
V:  De Heer zij met U. 
A:  OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 
Zondagsgebed  
V:  ... door Jezus Christus, onze Heer  
A:  AMEN  
 
Eerste lezing: Psalm 65. Door de lector en allen. 
Lector: 2 U komt de lof toe, 

God die woont op de Sion, 
u zult ontvangen wat u is beloofd. 
3 U die ons bidden hoort – 
tot u komt de sterveling. 
4 Worden onze zonden mij te zwaar, 
u neemt weg wat wij misdeden. 

L: 5 Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen, 
hij mag wonen in uw voorhoven. 
Wij genieten het goede van uw huis, 
het heilige van uw tempel. 

R: 6 Ontzagwekkend is uw antwoord, 
u doet recht en redt ons, God, 
op u hopen de einden der aarde, 
de verten van de zee. 

Lector: 7 U hebt met kracht de bergen vastgezet, 
u bent omgord met macht, 
8 u brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, 
het gebulder van de golven, 
het tumult van de volken. 
9 Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verten, 
u brengt gejuich van het oosten tot het westen. 

L: 10 U zorgt voor het land en bevloeit het, 
u maakt het vruchtbaar, 
vol water staat de rivier van God. 
U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het: 
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R: 11 u doordrenkt de voren en effent de kluiten, 
doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen. 

Lector: 12 U kroont het jaar met uw goede gaven, 
waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed, 
13 de velden in de steppe druipen, 
de heuvels omgorden zich met gejubel, 
14 de weiden kleden zich met kudden, 
de dalen tooien zich met graan. 
Zij zingen en juichen elkaar toe. 

 
Lied 329 ‘O Heer God, erbarmend, genadig’  
C:  O Heer God, erbarmend, genadig, lankmoedig,  

rijk aan liefde, rijk aan trouw,  
bewarend liefde tot het duizendste geslacht. 

 
Evangelielezing 

Aankondiging evangelielezing. De gemeente gaat staan.   
Psalmwoord voor deze zondag: psalm 65 vers 6  

 Halleluja 
Lezing: Marcus 4 vers 26 t/m 34 
Lof 

 De gemeente kan plaatsnemen 
 
Lied 765 vers 1,2,3 ‘Gij hebt met uw brede gebaren’  
 
Uitleg en verkondiging  
 
Orgelspel gevolgd door lied 765 vers 4,5,6 

 
Afkondigingen  
 
Gebeden. Dankgebed voor de gaven, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’.  

Responsie door cantorij: 368g ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’.  
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Slotlied 625 ‘Groen ontluikt de aarde’. Allen gaan staan. 
 
Uitzending en zegen  
A:  AMEN 
 
Orgelspel  
 
 
Buiten, op het plein, is er alle gelegenheid om samen koffie te drinken.  
 


