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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
Orgelspel 
Welkom en aansteken van de kaarsen  

- gemeente gaat staan 
 
o. Onze hulp is in de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. Barmhartige God, 
 U danken wij 
 voor het licht ons gegeven, 
 voor nabijheid die moed geeft. 
a U DANKEN WIJ, HEER ONZE GOD. 
o. U bidden wij 
 open onze ogen, 
 als wij geen zicht meer hebben, 
 voor het licht dat U bent. 
a. VERNIEUW ONS LEVEN 
 EN RICHT ONZE VOETEN OP WEGEN VAN VREDE. 
 AMEN. 
 
Psalm 146: 1 en 3 

- gemeente gaat zitten 

 
Groet 
v. De vrede van de Heer is met u 
a. OOK MET U IS DE HEER. 
 
Gebed om ontferming 
 
v. …. zo bidden wij allen: 

 

v. God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen 
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 en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze Heer. 
a. AMEN! 

Loflied: Lied 150a: 1, 2 en 4 

DE SCHRIFT GEOPEND 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Schriftlezing: Marcus 8, 22-26 
22

 Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en 
men smeekte hem om de man aan te raken. 

23
 Hij pakte de blinde bij 

de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op 
zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ 

24
 Hij begon 

weer te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze 
lopen rond.’ 

25
 Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de 

blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel 
helder. 

26
 Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ‘Ga het 

dorp niet in!’  
 
Lied 534 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied: 650: 1, 2, 3 en 4 
 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
v. Als teken van zijn liefde 
 voor allen die Hem zoeken, 
 nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. 
 Want Hij heeft gezegd: 
 Zalig die hongeren en dorsten  
 naar de gerechtigheid, 
 Want zij zullen verzadigd worden. 
 
Belijden van ons geloof: lied 344 (staande)  
 
Mededelingen over de collecte  
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- we vormen een kring rond de tafel 

Inzameling van de gaven 

Voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Tafelgebed 
v.  De Heer zal bij u zijn! 
a.  DE HEER ZAL U BEWAREN. 
v.  Verhef uw hart! 
a.  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
v.  Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 
a.  HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
 
Lied 225: 1, 2 en 4 
 
v.  Vanaf den beginne schenkt U, God, ons  

levensadem en kleurt U ons leven  
met genade en liefde en barmhartigheid. 
Uw liefde en genade hebben wij herkend 
in Jezus Christus, die ons leven voedt. 
Zo nam Hij een brood, brak het en zei: 
“Dit is mijn lichaam, voor u gegeven. 
Doet dit tot mijn gedachtenis.” 
En ook nam Hij de beker, 
nadat de maaltijd was afgelopen, en Hij zei: 
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.” 
Zend dan, o God, uw Heilige Geest, 
zodat wij eten en drinken het leven dat niet vergaat. 

 
Onze Vader   

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
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Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Vredegroet 
v. Vrede zij u allen. 
a. VREDE OOK MET U. 
 
Gemeenschap van brood en wijn (onder orgelspel) 
 
Dankzegging 
v. U danken wij, Heer onze God, 
 voor de goede gaven, 
 die U ons aanreikt. 
a. WIJ DANKEN U 
 DAT U ONS LEVEN VOEDT 
 AMEN. 
 
GEZEGEND OP WEG 
 
Slotlied: lied 713: 1, 2 en 5 
 
Zending en zegen 
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In deze dienst: 
 
voorganger:    ds. Klaas Bakker   
  
ambtsdrager:  Francisca Best 
secondant:  Cor van Muiswinkel 
organist:  Maarten Barneveld 
koster:   Johan Hamer   
beeld en geluid:  Johan Hamer   

 

Agenda: 

Woensdag: Inloopochtend in Ons Huis 09.30 - 12.00 uur 
Koffie en thee staan klaar! 
 

Zondag:  Viering 10.00 uur 
Voorganger 5 september: ds. Arja Oude Kotte  


