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Bemoediging 

voorganger: 

Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

Hemel en aarde heeft Hij gemaakt. 

voorganger: 

Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

Nooit laat hij los.  

* 





Staande: Lied 834 : 1. 2, 3. 



Staande: Lied 834 : 1, 2. 3. 



Staande: Lied 834 : 1, 2, 3. * 





Lied 113 : 2, 



Lied 113 : 2. * 





Lied 314 : 1, 2, 3.  



Lied 314 : 1. 2, 3.  



Lied 314 : 1, 2, 3.  



Lied 314 : 1, 2. 3.  



Lied 314 : 1, 2, 3,  



Lied 314 : 1, 2, 3.  * 





Lezing: Jesaja 59 : 1, 2, 9 t/m 15, 20. 

In de ban van het kwaad 
59 
1   De arm van de HEER  

is niet te kort om te redden, 
zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – 

2   jullie wangedrag is het 
dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; 
door jullie zonden houdt hij zich verborgen 
en wil hij je niet meer horen. 



Lezing: Jesaja 59 : 1, 2, 9 t/m 15, 20. 
9   Daarom blijft het recht ver van ons 

en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. 
Wij hopen op licht, maar het is duister, 
op een sprankje licht,  
maar we dolen in het donker. 

10 We tasten als blinden langs de muur, 
we tasten rond als iemand die niets kan zien. 
Op klaarlichte dag struikelen we  
alsof het schemert, 
in de kracht van ons leven lijken we dood. 



Lezing: Jesaja 59 : 1, 2, 9 t/m 15, 20. 
 

11Wij allen grommen als beren, 
we klagen en kreunen droevig als duiven. 
Wij hopen op recht, maar het is er niet, 
op redding, maar ze blijft ver van ons. 

12Want talloos zijn onze misdaden jegens u, 
onze zonden getuigen tegen ons. 
We zijn ons van onze misdaden bewust 
en erkennen ons wangedrag: 



Lezing: Jesaja 59 : 1, 2, 9 t/m 15, 20. 
 

13we zijn opstandig en de HEER ontrouw, 
we zijn afvallig van onze God, 
we zijn belust op bedrog en onderdrukking, 
zwanger van leugens  
brengen we onwaarheid voort. 

14Het recht is verdrongen 
en de gerechtigheid blijft ver van ons; 
de waarheid struikelt op straat 
en de oprechtheid krijgt nergens toegang. 



Lezing: Jesaja 59 : 1, 2, 9 t/m 15, 20. 
 

15Zo laat de waarheid verstek gaan, 
en wie het kwaad wil mijden,  
wordt uitgebuit. 

 

De HEER redt en bevrijdt 
Maar de HEER zag het, 
en het was slecht in zijn ogen 
dat er geen recht meer was. 



Lezing: Jesaja 59 : 1, 2, 9 t/m 15, 20. 
 
 

20Hij zal als bevrijder naar Sion komen, 
naar allen uit Jakobs nageslacht 
die met de misdaad breken 
– spreekt de HEER. 

* 





Lied 859 : 4, 



Lied 859 : 4. * 





Lezing: Marcus 10: 46 t/m 52. 
46Ze kwamen in Jericho.  

Toen hij met zijn leerlingen  
en gevolgd door een grote menigte  
weer uit Jericho vertrok,  
zat daar een blinde bedelaar langs de weg, 
een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs.  

47Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret 
voorbijkwam, begon hij te schreeuwen:  
‘Zoon van David, Jezus,  
heb medelijden met mij!’  



Lezing: Marcus 10: 46 t/m 52. 
48De omstanders snauwden hem toe  

dat hij zijn mond moest houden,  
maar hij schreeuwde des te harder:  
‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’  

49Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’  
Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: 
‘Houd moed, sta op, hij roept u.’  

50Hij gooide zijn mantel af,  
sprong op en ging naar Jezus. 



Lezing: Marcus 10: 46 t/m 52. 
51Jezus vroeg hem:  

‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’  
De blinde antwoordde:  
‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’  

52Jezus zei tegen hem:  
‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’  
En meteen kon hij weer zien  
en hij volgde hem op zijn weg. 

* 





Lied 534 : 1. 2, 3, 4. 





Nodiging: 

 

 

voorganger:   
Als teken van Zijn liefde voor allen,  
die Hem zoeken, nodigt Jezus Christus ons 
om deel te nemen aan Zijn maaltijd, 
Hij heeft gezegd:   
Zalig, die hongeren en dorsten  
naar de gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden. 
Komt dan, deel in Zijn gaven. 
Zo wil de Heer met ons zijn. 





Vredegroet: 

 

 

voorganger: De vrede van onze Heer  
           Jezus Christus zij met u allen 
gemeente:  en met jou. 

voorganger:  Laten we elkaar de vrede 
        van Christus toewensen 
   door elkaar op gepaste  
   afstand te groeten…. 
( We groeten elkaar met vrede.) 





 

 

1e Collecte: Stichting Timon 

  

2e Collecte: Kerkrentmeesterschap 
3e Collecte: Commissie d’r Bie 

We willen graag  
dat kinderen  

niet langs de zijlijn staan  
maar meedoen  
en erbij horen. 





Tafelgebed: 

 

 

voorganger:   
 U danken wij, HEER! 
      God van overal en altijd, 
      van hoogten en diepten, 
      van mensen, dieren en planten, 
      van water, lucht en aarde, 
     Die alles goed maakt 
      en alles vasthoudt, 
      heilig is Uw Naam! 
 

gemeente:  Kom tot ons,  

   hier in ons midden! 



 

 

voorganger:   
In Jezus zien we wie U, HEER, bent:  
mens onder de mensen,   
bewogen om hun lot. 
Zo nam Hij de beker, dankte U  
en deelde Zichzelf uit als de liefde,  
waarin U tot ons komt.  
Telkens, wanneer we samenkomen 
rondom de Tafel breekt Hij het brood  
en schenkt Hij de wijn. 

gemeente:  Kom tot ons,  

   hier in ons midden! 

Tafelgebed: 



 

 

voorganger:   
Uw Geest is gekomen,  
Uw kracht om alles in een nieuw licht te 
zetten: brood en beker, die naar U wijzen;  
mensen, die op U lijken;  
Uw Koninkrijk op aarde, zoals in de hemel. 
Geroepen om in het nieuwe licht te leven 
maken we deel uit van de wereldwijde 
gemeente van Uw Zoon Jezus Christus. 
 

gemeente:  Kom tot ons,  

   hier in ons midden! 

Tafelgebed: 





 



 

* 





Lied 377 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  



Lied 377 : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7.  



Lied 377 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  



Lied 377 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  



Lied 377 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  



Lied 377 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  



Lied 377 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  * 





Slotlied: Lied 378 : 1. 2, 3, 4, 5.  



Slotlied: Lied 378 : 1, 2. 3, 4, 5.  



Slotlied: Lied 378 : 1, 2, 3. 4, 5.  



Slotlied: Lied 378 : 1, 2, 3, 4. 5.  



Slotlied: Lied 378 : 1, 2, 3, 4, 5.  * 





Lied 431c * 






