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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 906: 1, 6, 8 (staande)
“God is tegenwoordig” ––>



»



»



»



»



»



»



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 de nevendienst  ––>

lezing: Exodus 30: 11 - 16

daarna zingen psalm 62: 1, 5, 6, 7
“Mijn ziel is stil tot God mijn Heer”





lezing: Exodus 30: 11 - 16   ––>

daarna zingen psalm 62: 1, 5, 6, 7
“Mijn ziel is stil tot God mijn Heer”



Exodus 30
11 De heer zei tegen Mozes: 12 ‘Als je onder de Israëlieten een 
telling houdt, moeten allen die geregistreerd worden de heer 
losgeld betalen voor hun leven, om te voorkomen dat de tel-
ling hun noodlottig wordt. 13 Ieder die meegeteld wordt moet 
een halve sjekel betalen, volgens het ijkgewicht van het heilig-
dom, twintig gera per sjekel; de heffing voor de heer bedraagt 
de helft daarvan. 14 Ieder die meegeteld wordt, iedereen van 
twintig jaar of ouder, moet deze heffing voor de heer beta-
len. 15 Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af »



dan een halve sjekel, armen niet minder. 16 Het losgeld dat je 
van de Israëlieten in ontvangst neemt, moet gebruikt worden 
voor de dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die de Isra-
elieten voor hun leven betalen, zal ervoor zorgen dat de heer 
hen niet vergeet.’

»



zingen psalm 62: 1, 5, 6, 7
“Mijn ziel is stil tot God mijn Heer”   ––>



»



»



»



»



»



»



»



»



lezing: Marcus 12: 38 - 13: 2 ––>

daarna zingen lied 836: 1, 4, 5
“O Heer die onze Vader zijt”



Marcus 12
38 Tijdens zijn onderricht zei hij: ‘Pas op voor de schriftge-
leerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig 
begroet willen worden op het marktplein, 39 en een ereplaats 
willen in de synagogen en bij feestmaaltijden: 40 ze verslinden 
de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange ge-
beden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over 
anderen!’
41 Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de men-
sen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. »



42 Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in 
gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. 43 Hij 
riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jul-
lie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan 
alle anderen die er geld in hebben gegooid; 44 want die hebben 
gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede 
alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

( hfdstk 13 De komst van de Mensenzoon)
1 Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen 
hem: ‘Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een »



imposante gebouwen!’ 2 Jezus zei tegen hem: ‘Die grote gebou-
wen die je nu ziet – wees er maar zeker van dat geen enkele 
steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’

»



zingen lied 836: 1, 4, 5
“O Heer die onze Vader zijt”   ––>



»



»



»



»



»



»



UITLEG   ––>

daarna zingen lied 912: 
1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen, 5 vrouwen, 6 allen
“Neem mijn leven, laat het, Heer”





zingen lied 912: 
1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen, 5 vrouwen, 6 allen
“Neem mijn leven, laat het, Heer”   ––>



»

 (vers 1: allen)



 (vers 2: vrouwen)

»



 (vers 3: mannen)

»



 (vers 4: allen)

»



 (vers 5: vrouwen)

»



 (vers 6: allen)

»



dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de kindernevendienst    ––>

zingen met de kinderen:
“Handen heb je om te geven”

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN





zingen met de kinderen: 
“Handen heb je om te geven”   ––>

daarna inzameling van gaven voor:
  1) Kerk 2) Kerk in Actie | diaconaat



»

   Han      -      den       heb        je          om        te     ge    -    ven

van    je    ei  -  gen        o    -    ver         -         vloed

    en        een             hart     om    te        ver   -   ge     -     ven

wat       een          an    -    der       jou        mis       -       doet.

     O   -   pen    je     o   -   ren          om     te           ho   -   ren

o   -   pen         je        hart         voor       al   -   le   -   man



»

      O       -       gen       heb        je          om        te     zoe   -   ken

naar wat men - sen     nog     ont          -          breekt

    en        een             hart     om    uit        te       zeg      -     gen

wat       een          an    -    der     moed        in        -       spreekt.

     O   -   pen    je     o   -   ren          om     te           ho   -   ren

o   -   pen         je        hart         voor       al   -   le   -   man



»

   Schou    -    ders      heb        je          om         te     dra   -   gen

zorg   en pijn     van      al    -    le           -           man

    en        een             hart     om    te        aan  -  vaar    -    den 

wat       een          an    -    der        be     -     ter                kan.

     O   -   pen    je     o   -   ren          om     te           ho   -   ren

o   -   pen         je        hart         voor       al   -   le   -   man



»

   Voet      -      ten       heb        je          om        te     lo    -    pen

naar  de mens   die      een  -  zaam                      is

    en        een             hart     om  waar     te        ma     -     ken

dat         die       mens       geen     ei    -     land                  is.

     O   -   pen    je     o   -   ren          om     te           ho   -   ren

o   -   pen         je        hart         voor       al   -   le   -   man



»

      O       -       ren       heb        je          om         te      ho   -   ren

naar  de mens   die      vre   -   de                           is

    en        een             hart     om    te         ge    -    lo     -     ven

  in        Zijn         God         die       vre    -    de                    is.

     O   -   pen    je     o   -   ren          om     te           ho   -   ren

o   -   pen         je        hart         voor       al   -   le   -   man



inzameling gaven:
 1) Kerk 2) Missionair project De Esch

daarna zingen lied 978: 1 en 4 (staande)
“Aan u behoort, o Heer der heren”



»



»



»



»



zending en zegen
beantwoord met gezongen  “Amen”
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