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Klokgelui
Muziek
Welkom
Lied 283, vers 1, 3 en 4

(muziek – reciteren vers 1, 3 en 4 – muziek)

Bemoediging:
ambtsdrager:
Wij zoeken onze hulp bij de Heer
allen (in kerk en thuis): Die hemel en aarde gemaakt heeft
Als gebed op de drempel: ‘Een God van heil zijt Gij’ (naar psalm 60)
Antifoon op orgel
Ouderling:
Een God van heil zijt Gij.
Genees de scheuren in de aarde.
Voorganger:
Over grenzen heen steeds, met geweld
wordt de wereld geregeerd. Volken
worden uiteengedreven, waar samenhang
was wordt verdeeldheid gezaaid.
Ook in uw naam worden schijnheilige
oorlogen gevoerd.
Antifoon op orgel
Ouderling:
Een God van heil zijt Gij.
Genees de scheuren in de aarde.
Voorganger:
Diepe kloven ontsieren de aarde,
etteren blijven de wonden van wraak.
Breng ons weer bijeen, God.
Zegevieren zal uw vrede.

Wie kwaad willen, worden door U
tot zwijgen gebracht.
Ouderling:
Een God van heil zijt Gij.
Genees de scheuren in de aarde.
Antifoon op orgel
(tekst: Margryt Poortstra; muziek: Bram Stellingwerf; lied 436 uit de Oecumenische Liedbundel ‘Zangen van
zoeken en zien’)

Smeekgebed
Gloriamuziek bij lied 867: ‘Loof overal, loof al wat adem heeft’
Gebed van de zondag
Woord vooraf bij de lezing
Schriftlezing: Marcus 1: 40-45
39 In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit.
40 Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed;
hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’
41 Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’
42 En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein.
43 Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing:
44 ‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt,
maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven,
als getuigenis voor de mensen.’
45 Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was,
met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen,
maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven.
Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.
Bij de pentekening van Rembrandt: ‘Raak jij mij aan’
(dit lied wordt gelezen; ondertussen klinkt zachte pianomuziek)
Toen ik nog ziek was, leefde ten dode,
troostloos mijn dagen, zwaar de nacht,
heb jij mij toekomst, warmte geboden,
mij aangeraakt, mij opgewacht.
Toen ik verkild was en opgesloten,
niet ik niet meer, ver weg van jou,
raakte jij mij en ging ik weer open,
wist ik dat jij mij nog vast houdt.
Raak jij mij aan dan kom ik tot leven,
raak ik jou aan, dan word ik licht,
word ik door jouw nabijheid genezen,
krijg ik van jou een nieuw gezicht.

Zoals een kind op handen gedragen,
veilig geborgen, open en vrij,
weet ik jou bij mij in al mijn dagen,
noem ik jouw naam: mijn God Nabij.
(tekst: Michael Steehouder; muziek ‘Slaat op den trommele’ (= liedboek lied 275);
lied 483 uit de Oecumenische Liedbundel ‘Zangen van zoeken en zien’)
Overdenking
Orgelimprovisatie over lied 973: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
Mededelingen
Dankgebed, voorbeden en stil gebed, met een gesproken acclamatie:
Adem van God, vernieuw ons bestaan!
Wij sluiten onze gebeden af met het Onze Vader (waarbij de klok wordt geluid)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Lied 834, vers 1 en 2
U kunt deze twee verzen thuis meezingen:
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
Zending en zegen (met gesproken ‘Amen’ door mensen in de kerk en thuis)
Orgelspel over lied 994: ‘Gods zegen bidden wij je toe’

