Zondag van de Tegenwind, 6e van de zomer
Maranathakerk, 29 juli 2018 Voorganger Ds Henk Gols
Organist Hannelore van der Woude
Orgelspel - Welkom
Allen staan - Stilte - Ontsteken van de tafelkaarsen
LIED 221: 1 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
OPENINGSWOORDEN

In de Naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest. Amen.
Onze hulp is in de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
GEBED VAN TOENADERING

Gij wacht op ons
totdat wij opengaan voor U.
Wij wachten op uw woord
dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem,
op uw stilte,
spreek ons uw Zoon tegemoet,
Jezus, het woord van uw vrede.
Amen.
(Huub Oosterhuis)
- Lied

221: 2

tegenwoordigheid.
In zijn liefde en mededogen
heeft Hij hen zelf verlost,
Hij tilde hen op en heeft hen gedragen,
alle jaren door.
Maar zij zijn in opstand gekomen
en hebben zijn heilige geest gekrenkt.
Daarom werd Hij hun tot vijand
en bond Hij de strijd met hen aan.
Toen dacht hij aan de dagen van weleer,
aan Mozes en zijn volk.
Waar is Hij die zijn volk door de zee voerde,
waar zijn de herders van zijn kudde?
Waar is Hij die hen bezielde
met zijn heilige geest?
Die Mozes terzijde stond met zijn luisterrijke arm,
die voor hen het water kliefde
om zich een eeuwige naam te verwerven?
Die hen door de diepte leidde
als paarden door de woestijn,
zonder dat ze struikelden,
als vee dat afdaalt naar het dal?
Het was de geest van de HEER die hun rust gaf.
Ja, U hebt zelf uw volk geleid
om U een luisterrijke naam te verwerven.
PSALM

GROET
Allen zitten

KYRIE & GLORIA

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
- Aanroeping - telkens besloten met: (301e)

77: 1,5,6

EVANGELIE: Marcus 6: 45-52

- Acclamatie: (339a)

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
PREDIKING - Orgelspel
LIED

918 ‘Stem die de stenen breekt’

VOORBEDE

Acclamatie: (368g)
- Psalm 89: 3,4,5
GEBED VAN DE ZONDAG

— Amen.

UIT DE PROFETEN: Jesaja 63: 7-14

Ik zal de liefde van de HEER gedenken
en zijn roemrijke daden bezingen:
alles wat de HEER voor ons heeft gedaan,
de goedheid die Hij het volk van Israël bewees
in zijn ontferming en onbegrensde liefde.
Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk!
Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’
Daarom wilde Hij hun redder zijn.
In al hun nood was ook Hijzelf in nood:
zij werden gered door de engel van zijn

ONZE VADER 369b
Mededelingen
INZAMELING VAN DE GAVEN
Orgelspel
Allen staan
LIED

90a ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’

Ga heen in vrede…
De HEER zegene u…
- besloten met het gezongen Amen (431c)
Orgelspel

