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ORGELSPEL 

v. Wij zijn samengekomen 
in de Naam + van de Vader 

  en de Zoon en de heilige Geest. 
a. Amen.  

BEGROETING 

GEBED VAN TOENADERING  
Die de morgen ontbood 
en het licht hebt geroepen, 
zegen ons ook met uw licht. 
Ondoofbaar vuur, 
over ons opgegaan als een zon, 
vat ons samen in uw stralen, 
doe ons gedijen in uw ogen! 
Die de morgen ontbood 
en het licht hebt geroepen, 
zegen ons ook met uw licht. 

Lied 972:  
3,4,5,7,8,10 

PSALMGEBED  

Psalm 93-A  (Liedboek - gelezen) 
Allen: herhaling  

 
ORGELSPEL 

SCHRIFTLEZINGEN 

Thora  
Deuteronomium 18,15-20  

Evangelie 
Marcus 1,21-28 

Acclamatie – 339f  

OVERWEGING 

ORGELSPEL 

Lied 992  

Aandacht voor de collectes (door diaken) 
Diaconie; orgelfonds ; deze gemeente 
 
Bericht van overlijden 

 

 

 

 

GEBEDEN 

ZONDAGSGEBED 
v.  Gij, 

die zachtmoedigen zalig spreekt 
en gebroken mensen opricht, 
maak ons tot boodschappers 
van uw barmhartigheid, 
richt onze ogen en ons hart 
op andermans geluk, 
zodat mensen op aarde niet verloren lopen, 
maar zich verblijden om U 
die leven geeft. 
Dat bidden wij in de naam van Hem 
die met U, in de eenheid van de heilige Geest 
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

VOORBEDE 

Intenties telkens besloten met: 
v.   Licht der wereld, 
a.   sta ons bij 

ONZE VADER 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw Naam worde geheiligd,  
uw Koninkrijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid, 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Lied 1009 (gesproken) 

ZEGENBEDE 

v.   Zegene en behoede ons 
de almogende en barmhartige God, 
Vader, Zoon en heilige Geest. 

a.   Amen. 
 
ORGELSPEL 


