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aanvangstijd: 10:00 uur 
 
 

De liturgische kleur deze zondag is groen: 
de kleur van de schepping, het leven en de hoop. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Henk Makkinga 

ouderling: Gerrit van Lenthe 
organist: Sieds Bosgraaf 

zang: Ella Schipper en Maja Stouten 
lector: Ingrid Maas 
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WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
 

    Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 
Zingen: NLB 285: 1 – Het licht is ons voorgegaan 
 
Stilte 
 
Groet en bemoediging 
Voorganger:  Genade en vrede voor U en voor jou 
 van God, bron van leven en liefde  
 en van Jezus Christus, onze Heer 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Gemeente:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente:  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Gebed  
Voorganger: Goede God,  
 met elkaar zijn wij verbonden als mensen van U. 
 We zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal 
 onze eigen verhalen en ervaringen. 
 Wij bidden U: 
Gemeente: Raak ons aan 
 Open onze oren, zodat wij het goede horen. 
 Open onze mond, zodat wij woorden spreken 
 die mensen goed doen. 
Voorganger: Vergeef ons, bevrijd ons 
 en genees ons tot een nieuw leven. 
Gemeente: Amen 
 
Zingen: Psalm 67: 1 en 2 – God zij ons gunstig en genadig 
 

Een ieder gaat zitten. 
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We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld - Kyriegebed 
Na elke intentie afgesloten met de woorden: 
Voorganger:  …………en zo bidden wij: 
Gemeente: Heer ontferm U. 
 
Glorialied: NLB 868: 1 – Lof zij de Heer, de almachtige……… 
 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Het gebed wordt afgesloten met de woorden: 
Voorganger:  …………en zo bidden wij: 
Gemeente: Laat Uw woord in ons leven,  

in ons denken, 
in ons doen,  
in ons spreken,  
in ons geloven, 

   Amen. 
 
Schriftlezing: Jesaja 56: 1, 6 en 7 
 
Orgel-pianospel 
 
Schriftlezing: Matteus 15: 21 - 28 
 
Zingen: NLB 833 (3x) - Neem mij aan zoals ik ben 
 
 
Overweging     
 
 
Zingen: NLB 969: 1, 2 en 4 – In Christus is nog west nog oost 
 
 

WE ANTWOORDEN 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
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Collecte   
 
Muziek 
Terwijl er muziek klinkt, kan wie iets voor de dank- of voorbede 
heeft, dit via www.menti.com invoeren. De gevraagde code wordt 
getoond tijdens de muziek. De dank- en voorbede worden meege-
nomen in de gebeden. Bijdragen komen anoniem binnen, als je wilt 
dat bekend wordt wie de voorbede vraagt, sluit dan af met je naam. 
 
Dankgebed – Voorbeden  
Na iedere intentie bidden we: 
Gemeente:  vervul ons met Uw geest,  
   Geef adem en kracht aan mensen. 
 
Stil gebed - Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen 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 
 
 

Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 

Zingen: NLB 423: 1,2 en 3 – Nu wij uiteengaan vragen wij God 
 

Zending en zegen 
 
 

http://www.menti.com/

