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Welkom 
Aansteken van de kaarsen 
Orgelspel: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ – Toon Hagen (*1959) 
Stilte 
 
 

INTREDE 
 
Aanvangslied (staande): Lied 221 : 1 (zanggroep) 
Groet: vg: Genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer.  
 allen: Amen.  
Bemoediging en drempelgebed 
 vg: Onze hulp is de naam van de HEER  
 allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 allen: en niet loslaat wat zijn hand begon. 
  (drempelgebed) 
  …. door Jezus Christus, onze Heer.  
 allen: Amen. 
Psalm van de zondag:  Psalm 92 : 1.2 (allen) 
allen gaan zitten 
Gebed om ontferming 
Glorialied:   Lied 304 (allen) 
 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
 
Zondagsgebed 
Lezing Oude Testament: 2 Koningen 4 : 8-18 
Zingen:    Lied 152 : 1.2.7-10 (zanggroep) 
Lezing Evangelie:  Marcus 7 : 24-30 
Zingen:    Acclamatie 339a (allen) 
Preek 
Orgelspel 
Zingen:    Lied 647 (zanggroep) 
 
 

GEBEDEN en GAVEN 
 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stilte – Onze Vader) 
Aandacht voor de collectedoelen 
 
 
 
 



MAALTIJD van de HEER 
 
Nodiging 
Opening 

 
lit De HEER zal bij je zijn 
allen De HEER zal je bewaren. 
lit Laten wij ons openstellen voor de HEER. 
allen Wij openen ons hart voor de HEER. 
lit Wij danken de HEER, onze God. 
allen Hij geeft wat nodig is om te leven. 

 
TAFELGEBED 
 

lit U danken wij, God, 
want U doet ons leven met het Licht voor ogen, 
ook wanneer de nacht 
zich meester wil maken van hart en ziel. 
U die ons de weg wijst naar uw goede aarde, 
uw land van belofte, 
U zegenen wij, U zingen wij toe: 

 
Lied 404e (allen) 
 

lit Liefdevol tot het bittere einde, 
heeft Jezus een brood genomen, het gebroken, 
en gezegd: 'Dit is mijn lichaam voor u'. 
 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, en gezegd: 
'Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
doet dit om mij te gedenken'. 
 
Gedenk ons, noem ons bij onze namen, 
wees hier aanwezig door uw Geest, 
troostend en vrede brengend. 
 
Maak de aarde nieuw, 
houd ons verbonden met wie zijn voorgegaan 
op de weg van geloof, hoop en liefde. 
 
En houdt in ons levend het visioen van uw toekomst, 
bewaar in ons de hoop op die voltooide tijd, 
waarin uw Naam zal zijn: 'Alles in allen', 

 
 Laten wij bidden tot God, onze Vader, 
 met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. 



 
allen: Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw Naam worde geheiligd. 
Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede 
op de 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 het boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Vredegroet vg.: De vrede van de Heer zal altijd met u zijn. 
  allen: En met uw geest. 
  vg.: Wij wensen elkaar de vrede van Christus. 
 
Uitdelingswoorden 
  
Uitdeling van brood en wijn/druivensap 
 
Orgelspel: ‘Nun laβt uns Gott dem Herren Dank sagen und ihn ehren‘ –  
     Johann Gottfried Walther (1684-1748) 
  
Dankgebed 
 
Slotlied:   Lied 978 (allen) 
 
 

ZENDING en ZEGEN 
 
Orgelspel: ‘Nun lob mein Seel, den Herren‘ – Johann Gottfried Walther (1684-1748) 
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