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VOORBEREIDING

Muziek

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
Kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 100: 1 en 2

1 Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aard’ alom, zijn rijksdomein,
zult voor de HEER dienstvaardig zijn.

2 Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’

Stilte

Bemoediging en groet

Lied: LB 100: 4

4 Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Inleiding

Kyriegebed: na ‘zo bidden wij’: LB 301k

Glorialied: LB 304

1 Zing van de Vader, die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde, wil zijn naam bezingen: houd Hem in ere! 
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2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar hem, het woord van alzo hoge: houd Hem in ere! 

3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: houd Hem in ere!

SCHRIFT

Gebed

Lezing OT: Jesaja 12
Op die dag zul je zeggen: 

‘Ik zal u loven, HEER.
U bent woedend op mij geweest,
maar uw toorn is geweken, u troost mij.
God, hij is mijn redder.
Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet,
want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer,
hij heeft mij redding gebracht.’

Vol vreugde zullen jullie water putten
uit de bron van de redding.
Op die dag zullen jullie zeggen:

‘Loof de HEER, roep zijn naam uit.
Maak alle volken zijn daden bekend,
verkondig zijn verheven naam.
Zing een lied voor de HEER:
wonderbaarlijk zijn zijn daden.
Laat heel de aarde dit weten.
Jubel en juich, inwoners van Sion,
want groot is de Heilige van Israël,
die in jullie midden woont.’

Lied: LB 158b 

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien,
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen, toen wij in
duisternis waren, in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

Evangelielezing: Matteüs 9: 35 - 10: 14
Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het
goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte
zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen
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zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag
dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ 
Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven
en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste
Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn
broer Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon van
Alfeüs, en Taddeüs, en ten slotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die hem zou uitleveren. Deze
twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende instructies: 
‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de
verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is
nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen
uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! Neem in je beurs geen gouden,
zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen
sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In
elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar
dan tot je weer verdergaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede
over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je
terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan
dat huis of die stad en schud het stof van je voeten.’

Lied: LB 319: 1 en 7

1 Alles wat er staat geschreven,
Heer, doe ons verstaan,
want uw woorden zijn ons leven,
spreek ons aan!

7 Gij gaat onze aard’ te boven,
zend uw adem neer,
heel de aarde moet U loven
meer en meer.

Overdenking

Muziek

Lied: LB 912: 1, 2 en 3

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd,
tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
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3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotlied: LB 418: 1, 2 en 3

1 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

2 Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer. 

3 Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 

Wegzending en zegen

Afgesloten met LB 421 (een paar keer zingen)

Muziek
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