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Welkom 

Orgelspel 

Aansteken van de kaarsen 

Stilte 
 
 INTREDE 
 
Zingen (staande): Lied 209 

Groet v: Genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer.  

 a: AMEN.  

Bemoediging en drempelgebed 
 v: Onze hulp is in de naam van de HEER  
 a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 v: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 a: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
 v: (drempelgebed) 
  ... door Jezus Christus onze Heer. 
 a: AMEN. 

Zingen:  Psalm 138 : 1, 2 

Kyrie 
Gloria Lied 305 

woord met de kinderen,  -  de kinderen gaan naar de Kinderdienst 

 
 
 De HEILIGE SCHRIFT 
 
Zondagsgebed  

Lezing Oude Testament: Jesaja 59:9-20  (NBV) 

  9 Daarom blijft het recht ver van ons en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. 
     Wij hopen op licht, maar het is duister, op een sprankje licht,  
     maar we dolen in het donker.  
10 We tasten als blinden langs de muur,  
    we tasten rond als iemand die niets kan zien.  
    Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert,  
    in de kracht van ons leven lijken we dood.  
11 Wij allen grommen als beren, we klagen en kreunen droevig als duiven.  
    Wij hopen op recht, maar het is er niet, op redding, maar ze blijft ver van ons. 
12 Want talloos zijn onze misdaden jegens u, 
    onze zonden getuigen tegen ons. 
    We zijn ons van onze misdaden bewust en erkennen ons wangedrag: 
13 we zijn opstandig en de HEER ontrouw, we zijn afvallig van onze God, 
    we zijn belust op bedrog en onderdrukking, 



    zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort. 
14 Het recht is verdrongen en de gerechtigheid blijft ver van ons; 
    de waarheid struikelt op straat en de oprechtheid krijgt nergens toegang. 
15 Zo laat de waarheid verstek gaan, en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit. 
    Maar de HEER zag het,  
    en het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was.  
16 Hij zag dat er niemand was,  
    hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos.  
    Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan.  
17 Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan  
    en zette de helm van de redding op zijn hoofd.  
    Hij deed het kleed van de vergelding aan  
    en hulde zich in de mantel van de strijdlust.  
18 Hij zal ieder naar zijn daden vergelden: woede voor zijn vijanden,  
    wraak voor zijn tegenstanders; ook op de eilanden wreekt hij zich.  
19 In het westen zal men de naam van de HEER vrezen  
    en in het oosten zijn majesteit.  
    Want hij zal komen met de kracht van een rivier in een smalle bedding,  
    voortgestuwd door de adem van de HEER.  
20 Hij zal als bevrijder naar Sion komen,  
    naar allen uit Jakobs nageslacht die met de misdaad breken –  
    spreekt de HEER.  

Zingen: Psalm 13 

Evangelie-lezing: Marcus 10:46-52  (Naardense Bijbel) 

46 Zo komen ze Jericho binnen.  
    Als hij uit Jericho vertrekt,  
    met zijn leerlingen en een behoorlijke schare,  
    zit de zoon van Timeüs, Bartimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg.  
47 Als hij hoort dat Jezus de Nazarener daar is,  
    begint hij te schreeuwen en te zeggen:  
48 zoon van David, Jezus, ontferm u over mij!  
    En velen hebben hem bestraft, opdat hij zou zwijgen;  
    maar hij schreeuwt dan eens te meer: zoon van David, ontferm u over mij!  
49 Jezus blijft staan en zegt: roept hem!  
    Dan roepen zij de blinde;  
    ze zeggen tot hem: vat moed, waak op, hij roept je!  
50 Hij werpt zijn kleed af, springt op zijn voeten en komt naar Jezus toe.  
51 Ten antwoord zegt Jezus tot hem:  
    wat wil je dat ik voor jou zal doen?  
    De blinde zegt tot hem: rabboeni, dat ik kan zien!  
52 Jezus zegt tot hem: ga heen, je geloof heeft je gered!  
    En meteen kan hij zien, en hij is hem gevolgd op de weg. 

Zingen: Lied 534 : 1 

Preek 

Orgelspel 

Zingen: Lied 909 
 
 
 GEBEDEN en GAVEN 
 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 



Inzameling  

de kinderen komen terug uit de Kinderdienst; de kleinsten kunnen opgehaald worden uit de oppas 

Zingen: Lied 825 : 1, 4 
 
 ZENDING en ZEGEN 
 
Orgelspel 


