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Orgelspel 
 
Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)  
 
De kaarsen worden aangestoken  
 
Gezongen drempelgebed: LB 277 
 
Stilte 
 
Aanvangslied (de gemeente gaat staan): LB 272 
 
Bemoediging en groet  

V. Onze hulp is de naam van de Heer,  
A. die hemel en aarde gemaakt heeft.  
V. Zijn genade en vrede zij met u allen.  
A. Amen.  
 

(de gemeente gaat zitten)  
 
Gebed om ontferming 
na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger 
antwoordt de gemeente met: LB 301g 
 
 V. God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen 
  en hernieuwde toewijding. Door Jezus Christus, onze Heer. 
 A. Amen! 
 
Loflied: LB 150a: 1 en 4 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
afgesloten met: LB 333 
 
Lezing uit het Oude Testament - Jeremia 7: 23-28 
 

Wat ik hun geboden heb, is dit: Wees mij gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn en 
zullen jullie mijn volk zijn. Volg steeds de weg die ik jullie wijs, daar zullen jullie wél bij 
varen. 
Maar ze luisterden niet naar mij, ze hebben mij niet gehoorzaamd. Ze volgden hun 
eigen plannen en lieten zich leiden door hun koppig en boosaardig hart. In plaats van 
mij te volgen, keerden ze zich van mij af. 
Vanaf de dag dat jullie voorouders uit Egypte wegtrokken tot op de dag van vandaag 
heb ik telkens weer mijn dienaren, de profeten, naar jullie gezonden. 
Maar niemand die naar mij luisterde, niemand die mij gehoorzaamde. Jullie zijn nog 
halsstarriger dan jullie voorouders. 



Als je dit alles tegen hen zegt, zullen ze niet naar je luisteren; als je hen roept zullen 
ze niet antwoorden. 
Zeg dan tegen hen: Hier is nu een volk dat niet heeft geluisterd naar de HEER, zijn 
God, en dat zich niet heeft laten terechtwijzen. Oprechte woorden komen niet meer 
over hun lippen. 
 
Lied: LB 320 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament - Matteüs 17: 14-20 
 

Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe die 
voor Jezus op zijn knieën viel en zei: Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is 
maanziek en lijdt daar erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb 
hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. 
Jezus antwoordde: Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik 
nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. 
Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging uit de jongen weg, en 
vanaf dat moment was hij genezen. 
Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met hem alleen vroegen ze: 
Waarom konden wij die geest niet uitdrijven? 
Hij antwoordde: Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof 
hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: Verplaats je 
van hier naar daar! en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk 
zijn. 
 
Lied: LB 923 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Geloofsbelijdenis: LB 344 
 
Mededelingen en aankondiging collecte 
 
Gebeden 
dankgebed - voorbeden - stil gebed - onze Vader 
 
Slotlied (gemeente gaat staan): LB 324 
 
Zending en zegen 
 
 AMEN. AMEN. AMEN! 
 
Orgelspel 
 
 
 


