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De liturgische kleur deze zondag is paars: 
de kleur van bezinning en inkeer  

 
 
 
 
 
 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Peter Middelkoop 

organist: Ed Ventevogel 
zang: Jopie Ferweda en Ab van de Vliert  
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WE BEREIDEN ONS VOOR 

 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 

 
 

Zingen: NLB 24: 1 en 2 
 
Stilte 
 
Groet 

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en 
van Jezus Christus, onze Heer in de gemeen-
schap van de Heilige Geest. 

Gemeente:  Amen 
 
Bemoediging 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Levende, 
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen 

 
Drempelgebed 

Voorganger:  Barmhartige God, U die naar ons omziet en ons 
zoekt als wij verloren zijn gelopen, en die steeds 
bereid bent om de eerste stap te zetten, 

Gemeente:  wij komen tot U.  
Voorganger:  U die ons bevrijdt uit de duisternis waarin wij ge-

vangen zitten en die ons uitzicht geeft op een 
nieuwe toekomst,  

Gemeente:  zie ons aan zoals wij zijn; vol van onszelf, met de 
last van het verleden op onze schouders.  

Voorganger:  Vergeef ons Heer, maak ons tot uw mensen, vol 
van genade. Open ons naar U en naar elkaar, 
geef ons de moed dat ook wij de stap naar de  
ander zetten op weg naar uw toekomst.  
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Gemeente:  Amen 
 
Zingen: NLB 24: 3 
 
Inleiding 
 
Bidden om God’s betrokkenheid bij de wereld 
 

 
DE BIJBEL GAAT OPEN 

 
In het midden van de gemeente 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Lezen: Marcus 5: 1 - 20 
 
Zingen: NLB 422: 1, 2 en 3 
 
Lezen: Marcus 11: 1 – 11 
 
Zingen: NLB 550: 1, 2 en 3 
 
 
Overdenking 
 
 
Zingen: NLB 552: 1, 2 en 3 
 
 

WE ANTWOORDEN 
 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecte 

Terwijl muziek klinkt, is er de gelegenheid om te geven aan de 
collectes en voorbeden aan te dragen via Menti. Als je bij 
www.menti.com komt, dan wordt er een code gevraagd. Deze code 
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wordt getoond terwijl er muziek klinkt.  De dank- en voorbede worden 
meegenomen in de gebeden. De bijdragen komen anoniem binnen. 
Als je wilt dat we weten wie deze voorbede vraagt, sluit dan af met je 
eigen naam 

 
Mensen gevraagd 

Mensen gevraagd om de vrede te leren 
waar geweld door de eeuwen 

model heeft gestaan, 
mensen gevraagd die wegen markeren 

waarop alles wat leven heeft 
verder kan gaan. 

 
Mensen gevraagd om de noodklok te luiden 

en om tegen de waanzin 
de straat op te gaan, 

mensen gevraagd om de tekens te duiden 
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan. 

 
Mensen gevraagd om hun nek uit te steken 
voor een andere tijd en een nieuwe moraal, 

mensen om ijzer met handen te breken 
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal. 

 
Mensen gevraagd die in naam van de vrede 
voor behoud van de aarde en al wat leeft, 

wapens het liefst tot een ploeg willen smeden 
voor de oogst die aan allen weer 

overvloed geeft. 
 

Mensen gevraagd, 
er worden mensen gevraagd, 
dringend mensen gevraagd, 

mensen temidden van mensen gevraagd. 
Coen Poort 

 
 
Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed – Onze Vader 
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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. 

 
 
Zingen: NLB 423: 1, 2 en 3 
 
Zegen 
 
 


