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•

Orgelspel

Welkom en afkondigingen
Voorbereiding
Introïtuspsalm Psalm 139

– uit: Huub Oosterhuis, 150 Psalmen vrij (2011), in wisselspraak

Gij, Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij.
Gij weet mijn gaan en mijn staan.
Gij kent mijn gedachten van verre,
mijn reizen en trekken, mijn rusten.
Mijn wegen, alle, zijn U bekend –
ieder woord dat komt op mijn lippen,
onuitgesproken nog, Gij hoort het al.
Achter mij zijt Gij en voor mij uit.
Gij legt uw handen op mij.
Dit is wat ik niet kan begrijpen,
niet denken, dit gaat mij te boven.
Hoe zou ik uw adem ontkomen,
waarheen vluchten voor uw aangezicht.
Beklim ik de hemel, daar zijt Gij,
daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook.
Had ik vleugels van morgenrood,
vloog ik over de verste zeeën,
ook daar Gij, uw hand,
uw rechterhand die mij vasthoudt.
Zou ik roepen: ‘Duisternis, bedek mij,
licht, verander in nacht’ –
voor U bestaat de duisternis niet.
Voor U is de nacht even licht als de dag,
de duisternis even stralend als het licht.
(…)
Gij, Eeuwige, peil nu mijn hart, doorgrond mij,
toets mijn verborgen gedachten.
Ik ben toch niet op een doodlopende weg?
Leid mij voort op de weg van uw dagen.

•

Kyrie & Gloria

•

Groet

Zondagsgebed
Voor kleine en grote oren, uit: Louise van Swaaij & Jean Klare, ‘Atlas van de belevingswereld’ (2000)

Lezing uit het Eerste Testament:
•

Jesaja 35 : 1 – 10

Lied 929 (‘Zoals de regen’)

Lezing uit de Brieven:

Efeziërs 5 : 15 – 20

•

Lied 695 : 1 t/m 5 (‘Heer, raak mij aan met uw adem’)

•

Psalmwoord & Halleluja
Halleluja. Loof de Heer, roep luid zijn naam,
maak zijn daden bekend onder de volkeren. Halleluja. (Ps 105 : 1)

•
•

Lezing NT:
Lof zij U, o Here.

Verkondiging
•

Orgelspel

• Lied 608 : 1 en 3 (‘De steppe zal bloeien’)

Marcus 7 : 31 – 37

Mededelingen
Voorbeden steeds uitmondend in “…laat ons de Heer bidden”: 367d ‘Kyrie eleison’
Stil gebed
Onze Vader – gezongen door voorganger

• Lied 704 : 1, 2 en 3 (‘Dank, dank nu allen God’)
Uitzending en Zegen
Amen
•

Orgelspel

