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»

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):  

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 Wij openen ons voor u, o God

VOORBEREIDING



»

v: opdat uw Geest in ons kan dalen
 en worden tot onze eigen adem.

allen: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat de kracht van wat U nog altijd beweegt
 ook ons de richting wijst.

allen: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat uw liefde ons bezielen zal
 ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam.

allen: Amen



aanvangslied 276: (staande)
“Zomaar een dak”   ––>



»



»



»



»



»



»



gebed om ontferming 

beantwoord door 299 E  (I=mannen, II=vrouwen)
“Kyrie- en Gloriahymne” ––>
(het Gloria-deel staande)



»

[I = mannen, II = vrouwen]



»

[staande]



»



»



»



»



»



DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag 

kinderen gaan naar nevendienst   ––>

schriftlezing Marcus 5 vers 22 - 43   ––>





DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag 

kinderen gaan naar nevendienst

schriftlezing  Marcus 5 vers 22 - 43   ––>

daarna zingen lied 855



»

22 Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam 
naar hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. 
23 Hij smeekte hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; 
kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zor-
gen dat ze in leven blijft.’ 24 Hij ging met hem mee. Een grote 
menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. 25 Onder 
hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies 
leed. 26 Ze had veel ellende doorgemaakt door de behande-
ling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had 
uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integen-
deel, ze was alleen maar achteruitgegaan. 27 Ze had gehoord 



»

over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn 
bovenkleed van achteren aan, 28 want ze dacht: Als ik alleen 
zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. 29 En 
meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar li-
chaam dat ze van de kwaal genezen was. 30 Op hetzelfde ogen-
blik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was 
weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en 
vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ 31 Zijn leerlingen 
zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de menigte zich om u verdringt 
en dan vraagt u: “Wie heeft mij aangeraakt?”’ 32 Maar hij keek 
om zich heen om te zien wie het gedaan had. 33 De vrouw, 



»

die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er 
met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem 
neer en vertelde hem de hele waarheid. 34 Toen zei hij tegen 
haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen 
van uw kwaal.’
35 Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen te-
gen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestor-
ven, waarom valt u de meester nog lastig?’ 36 Maar Jezus hoor-
de dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet bang, 
maar blijf geloven.’ 37 Hij stond niemand toe om met hem mee 
te gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van 



»

Jakobus. 38 Ze kwamen bij het huis van de leider van de sy-
nagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te 
huilen en te weeklagen. 39 Hij ging naar binnen en zei tegen 
hen: ‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het 
kind is niet gestorven, het slaapt.’ 40 Ze lachten hem uit. Maar 
hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en 
moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de 
kamer van het kind binnen. 41 Hij pakte de hand van het kind 
vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent 
dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ 42 Meteen stond het meisje op en 
begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen 



»

was met stomheid geslagen. 43 Hij drukte hun op het hart dat 
niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze haar te eten 
moesten geven.



zingen lied 855: 
“Hem even aan te mogen raken”   ––>



»



»



»



»



»



UITLEG  EN  VERKONDIGING 

daarna zingen lied 938: 
“Christus die u wilt tooien”





zingen lied 938: 
“Christus die u wilt tooien”  ––>



»



»



»



»



dankgebed, voorbeden, stil gebed

de kinderen komen terug uit de nevendienst ––>





DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

tijdens het binnenbrengen van brood en wijn en de inzameling van de 
gaven zingen we lied 385:

“De tafel van samen”
collecte
 1) Kerk 2) Diaconie



»



»



»



»



NODIGING

TAFELGEBED:

(harten omhoog:)
v:   vrede met u allen.
a:  vrede ook met u
  De harten omhoog! 
  wij heffen ze op tot de Heer 
  Laten wij de Heer onze God dankzeggen. 
  het past ons de Heer te danken



(dank aan God:)
U komt onze dank toe,
Heer onze God,
overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.

Want als kracht van omhoog,
als vuur in onze koude,
als stem in onze stilte,
als leven voor doden,
zijt Gij in ons midden gedaald. »



Tot het eind van de tijd
zal waaien uw adem,
zal klinken uw stem:
tegenwind en weerwoord
in een harde wereld
van kale feiten 
en kille waarheden.
Daarom, Heer onze God,
verheffen wij onze stem
om samen met allen 
die door U zijn geraakt »



en van uw Geest zijn bezield,
U van ganser harte
de lofzang toe te zingen: 

allen zingen lied 404 E:
Sanctus en Benedictushymne ––>

»



»



»



»



(gedachtenis van Christus:)
Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij heeft zijn volk niet verlaten,
maar gaat ons allen voor
en vuurt ons aan
als uw stem die ons hart verwarmt, »



als uw woord dat ons opwekt
uit een doods bestaan.

Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:

Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd: »



Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt »



tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

allen:  Zijn dood gedenken wij
  zijn opstanding belijden wij
  zijn toekomst verwachten wij
  Ja, Heer, kom spoedig!

(gebed om de Geest:) 
 

Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God, »



met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.

Zend uw scheppende Geest
en maak ons tot lichaam van Christus,
verbonden met Hem en elkaar
als een volk van getuigen,
een levende tegenspraak
tegen alles op aarde »



wat moedeloos maakt en wanhopig,
verbonden met allen
die wij voor uw aangezicht gedenken .....,
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen .....,
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd. »



Want zo wordt uw Naam gezegend,
God onze Vader,
hier en overal,
nu en tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.

allen: onze Vader …

allen zingen lied 408 E 
“Lam van God” »



»



VREDESGROET

delen van brood en wijn

(onderwijl zingen van Taizé)  ––> »



Mijn ziel ver-stilt in rust en   vre  -  de bij God:     van  Hem   al-leen  mijn       heil.

Ja,   bij  de  Heer ver-stilt mijn ziel in  vre - de,         keert zich stil _  tot       Hem.



Prijs   de Heer, mijn ziel,    en  prijs      zijn   heil’ ge    naam.    Prijs     de  Heer  mijn

ziel    die   mij    het le-ven geeft



dankgebed 

zingen slotlied 981: (staande)
“Zolang er mensen zijn op aarde”  ––>



»



»



»



»



»



ZENDING EN ZEGEN

beantwoord met gezongen   “Amen”

na deze dienst kunt u koffiedrinken bij 
Bart en Jessica Reinders, Stalpaertstraat 102
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