7e zondag van de zomer
- over de vormgeving van het leven Maranathakerk, 5 augustus 2018 Voorganger Ds Henk Gols
Organist Hannelore van der Woude
Orgelspel - Welkom
Allen staan - Stilte - Ontsteken van de tafelkaarsen
LIED 317: 1,2 ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’
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

Voor U belijden wij, almogende God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben
in gedachten, woorden en werken.
…

Ontferm u over ons,
vergeef ons onze zonden
en geleid ons tot het eeuwige leven.
Door Jezus Christus, one Heer.
Amen.
(Dienstboek)
- Lied

UIT DE WET: Deuteronomium 10: 12-21

Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor Hem toont,
dat u de weg volgt die Hij u wijst, dat u Hem liefhebt, Hem met hart en ziel dient en zijn geboden en
wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal
het u goed gaan. De HEER, die vrij kan beschikken
over de hoogste hemel en over de aarde en alles
wat daarop leeft, heeft toch alleen voor úw
voorouders liefde opgevat en uit alle volken juist u,
hun nazaten, uitgekozen! Besnijd daarom uw hart
en wees niet langer halsstarrig. Want de HEER, uw
God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de
machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt
zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar;
Hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt
vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van
voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met
liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen
geweest in Egypte.
Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien Hem,
wees Hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam.
Zing zijn lof, Hij is uw God! U hebt met eigen ogen
gezien welke grootse, indrukwekkende daden Hij
voor u heeft verricht.
PSALM

317: 3

119: 30

EPISTEL: Efesiërs 4: 17-25

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)

PSALM

119: 62,63

EVANGELIE: Marcus 7: 1-13

- 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

816 ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’

VOORBEDE

Acclamatie: (367b)
- Lofzegging (195)

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

GEBED VAN DE ZONDAG

— Amen.

834 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’

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

