
7 maart 2021 St Joriskerk Bredevoort  
Derde zondag veertig dagen. 

Voorganger: Ada Endeveld 
Organist: Jan Stronks 
Lector: Inge de Ruijter 

Ouderling: Herman te Paske 
Diaken: Romke van der Meer 
Beamteaam: Henk Siebelink 

 
Orgelspel  
 
INTOCHT 
Welkom door de ouderling 
 
Muziek: Psalm 42: 1,3 
 
Stil gebed 
Bemoediging en Groet 
 
Toelichting thema:  
De zeven werken van Barmhartigheid,  
“ik was een vreemdeling en u nam mij op.” Matt 25: 35 
 
Kyriëgebed 
 
Antwoord Kyriëgebed, Orgelspel: lied 713: 1, 3 
 
1.Wij moeten Gode zingen 
Halleluja, 
om alle goede dingen 
Halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
Halleluja. 
 
3. Al leeft uw volk verschoven 
kyrieleison 
in ’t land van vuur en oven 
in ’t land van Babylon 
al is de hemel boven 
voor mensen doof en stom, 
nog moeten wij u loven 
met stem en fluit en trom. 



 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Eerste lezing: Ruth 1: 14b-19 
Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder 
vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde. 15‘Kijk, je schoonzuster 
gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei Noömi, ‘ga haar toch 
achterna!’ 16Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te 
verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u 
slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. 17Waar 
u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is 
mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!’ 18Noömi zag dat 
Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer 
aan. 19Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem. 
 
Muziek: Lied van Ruth -My land is Jou land 
 
Evangelielezing:  Marcus 7:24-30 kruimels 
4Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn 
intrek in een huis, en hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou 
komen, lukte het hem niet onopgemerkt te blijven. 25Integendeel, er 
kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe, en 
zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine 
geest bezeten was. 26Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en 
geen Jodin; ze smeekte hem om bij haar dochter de demon uit te 
drijven. 27Hij zei tegen haar: ‘Eerst moeten de kinderen genoeg te eten 
krijgen; het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het 
aan de honden te voeren.’ 28De vrouw antwoordde: “Heer, de honden 
onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.” 
29Hij zei tegen haar: ‘Dat hebt u goed gezegd. Ga naar huis, de demon 
heeft uw dochter al verlaten.’ 30En toen ze thuiskwam, lag haar kind op 
bed en bleek de demon verdwenen te zijn. 
 
Orgelspel: Lied 283: 1,2,4 
 
1.In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt 
 
2. En van overal gekomen 
drinkend uit de ene bron 
bidden wij om nieuwe dromen 
richten wij ons naar de zon 
 
 



4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid 
 

Uitleg en Verkondiging 
 
Muziek: Welk een vriend is onze Jezus 
 
Dank- en Voorbeden  
Stil gebed 
Onze Vader  
 

Orgelspel: Slotlied 315: 1,2 
  
1   Heb dank, o God van alle leven, 
 die zijt alleen Uzelf bekend, 
 dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
 uw licht en liefd' ons toegewend. 
 Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
 nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
 en wat voor wijzen bleef verborgen 
 werd kinderen geopenbaard. 
 
2   En of een mens al diep verloren 
 en ver van U verzworven is, 
 Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
 vernieuwd door uw getuigenis. 
 U woord, dat spreekt in alle talen, 
 heeft uit het graf ons opgericht, 
 doet ons in vrijheid ademhalen 
 en leven voor uw aangezicht. 
 

Zegen  
 
Antwoord zegen: lied 425 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal 
door liefde gedreven om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal 
 
 


