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voorganger: de Heer j.H. van den Berg
orgeL: marK CHristiaanse

voorzang: gezang 216 : 1,2 en 3

1.       Dit is een morgen als ooit de eerste,
          zingende vogels geven hem door.
          Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
          beide ontspringen nieuw aan het woord.

2.       Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
          vochtige gaarde, geurig als toen.
          Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
          al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3.       Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
          licht dat ooit speelde waar Eden lag.
          Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
          dank opgetogen Gods nieuwe dag.

mededelingen

intochtslied: gezang 314 : 1 en 3

1.       Here Jezus, om uw woord 3. O Gij glans der heerlijkheid,
          zijn wij hier bijeen gekomen. licht uit licht, uit God geboren,
          Laat in ’t hart dat naar U hoort maak ons voor uw heil bereid,
          uw genade binnenstromen. open hart en mond en oren,
          Heilig ons, dat wij U geven dat ons bidden en ons zingen 
          hart en ziel en heel ons leven. tot de hemel door mag dringen.

stil gebed, votum en groet 

lied: gezang 632 : 1 en 3

1.       Dit is de dag die de Heer heeft
          gemaakt en gegeven.
          Laat ons Hem loven en danken,
          verheugd dat wij leven.
          Diep in de nacht
          heeft Hij verlossing gebracht,
          heeft Hij ons licht aangeheven.



3.       Nu zend uw Geest, als een vuur,
          als een stem in ons midden.
          Dat wij van harte
          elkander verstaan en beminnen
          en zo voortaan
          eren uw heilige naam
          en U in waarheid aanbidden.

schuldbelijdenis en genadeverkondiging

aandacht voor de kinderen

lied: psalm 84 : 1 en 6

1.       Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
          het huis waar Gij uw naam en eer
          hebt laten wonen bij de mensen.
          Hoe brand ik van verlangen om
          te komen in uw heiligdom.
          Wat zou mijn hart nog liever wensen
          dan dat het juichend U ontmoet
          die leven zijt en leven doet.

6.       Want God onze Heer die ons mild
          bestraalt als zon, beschermt als schild,
          zal in genade ons verhogen.
          ijn hand onthoudt het goede niet
          aan wie oprecht Hem hulde biedt
          en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
          Heer, die het al in handen houdt,
          welzalig die op U vertrouwt.

gebed

schriftlezing: psalm 146

          Ik juich voor de Heer vanuit het diepst van mijn hart.Ik zal de Heer danken, 
          zolang ik leef. Ik zal zingen voor mijn God, zolang ik besta. Vertrouw niet op 
          mensen met macht, want mensen kunnen niemand redden. Als ze sterven, 
          worden ze weer stof, dan kunnen ze helemaal niets meer. Je kunt beter 
          vertrouwen op de God van Jakob, je kunt beter hulp zoeken bij de Heer.
          Want hij heeft de hemel en de aarde gemaakt, en ook de zee en alles wat 
          daar leeft. De Heer blijft altijd trouw. Hij helpt mensen die onderdrukt worden.
          Mensen die honger hebben, geeft hij te eten. Gevangenen bevrijdt hij.
          De Heer laat blinden weer zien. Mensen die gevallen zijn, helpt hij overeind.



          Hij beschermt vreemdelingen. Hij helpt weduwen, hij beschermt kinderen 
          zonder vader. De Heer heeft goede mensen lief, maar slechte mensen laat hij 
          in de steek. De Heer is koning voor altijd, de God van Sion regeert voor eeuwig.
          Halleluja!

lied: psalm 146 : 3 en 4

3.       Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
          heil die God ter hulpe riep.
          Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
          God is trouw aan wat Hij schiep.
          Wat in hemel, zee of aard
          woont, is in zijn hand bewaard.

4.       Aan wie hongert geeft Hij spijze,
          aan verdrukten recht gericht.
          Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
          blinden geeft Hij het gezicht.
          Hij geeft de gebukten moed
          en heeft lief wie zijn wil doet.

schriftlezing : marcus 10 : 46 t/m 52

          Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote
          menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, 
          een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs Toen hij hoorde dat Jezus uit 
          Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb 
          medelijden met mij!’ De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond 
          moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb 
          medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de 
          blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ Hij gooide zijn 
          mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik 
          voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ 
          Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij 
          weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

lied 908 : 5 en 6

5.       Hoe moet ik, hemelzon, U danken
          voor ’t licht dat Gij mij hebt gebracht?
          Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke,
          voorgoed genezen van de nacht.
          Gij kuste met uw gouden mond,
          o zon, mijn ziel gezond.



6.       Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
          dat ik niet weer verdwalen zal;
          houd Gij mijn voeten op uw wegen,
          dan brengen zij mij niet ten val.
          O licht, dat op mijn leven viel,
          verlicht mij lijf en ziel.

preek aansluitend orgelspel

lied: 340b (apostolicum)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvan gen is van de 
Heil’ge Gees t, g eboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, ge storven en begraven, neder ge daald ter helle, ten derde dage 
wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand
Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden
en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige algemene christelijke
Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des
vlezes en een eeuwig leven. AMEN  

dankgebed, voorbede, stil gebed, onze vader

lied: gezang 416 : 1,2 en 4

1.       Ga met God en Hij zal met je zijn,
          jou nabij op al je wegen
          met zijn raad en troost en zegen.
          Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.       Ga met God en Hij zal met je zijn:
          bij gevaar, in bange tijden,
          over jou zijn vleugels spreiden.
          Ga met God en Hij zal met je zijn.

4.       Ga met God en Hij zal met je zijn
          tot wij weer elkaar ontmoeten,
          in zijn naam elkaar begroeten.
          Ga met God en Hij zal met je zijn

zegen

gezongen amen


