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Orgelspel  
 
INTOCHT 
Welkom door de ouderling 
 
Orgelspel Psalm 43: 1, 2 
 
1.O God, kom mijn geding beslechten, 
verlos mij van wie U versmaadt. 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
o HEER, mijn toeverlaat. 
 
2.Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, 
de sterke vesting van mijn hart ? 
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven 
aan mijn belagers prijsgegeven ? 
Waarom ga ik gebukt van smart, 
gekleed in somber zwart ? 

 
Stil gebed 
Bemoediging en Groet 
 
Psalm 43: 3 en lied 195 
 
O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij Uw waarheid en Uw licht, 
die naar Uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht, 
kom voor Uw aangezicht. 
 
(lied 195) Ere zij de vader en de Zoon en de Heilige Geest 
als in de beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwige, Amen 
 

Toelichting thema:  
De zeven werken van Barmhartigheid,  
“Ik had honger en u gaf mij te eten” Matt 25: 35 
 



Kyriëgebed 
Antwoord Kyriëgebed,  
Psalm 51  
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Eerste lezing: Jesaja 55: 1-7  
551 Hierheen! Hier is water,  
voor ieder die dorst heeft. 
Kom, ook al heb je geen geld.  
Koop hier je voedsel en eet. 
Kom koop voedsel zonder geld,  
koop wijn en melk zonder betaling. 
2Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, 
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? 
Luister aandachtig naar mij, 
en je zult ruimschoots te eten hebben 
en genieten van een overvloedig maal. 
3Leen mij je oor en kom bij mij, 
luister, en je zult leven. 
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, 
als bevestiging van mijn liefde voor David. 
4Hem heb ik aangesteld 
als vorst en heerser over de naties, 
als getuige voor de volken. 
5Ook jij zult een volk ontbieden 
dat je nog niet kende, 
en een volk dat jou nog niet kende 
zal zich haasten om bij je te zijn, 
omwille van de HEER, je God, 
de Heilige van Israël, 
die je deze luister heeft verleend. 
6Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, 
roep hem terwijl hij nabij is. 
7Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, 
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. 
Laat hij terugkeren naar de HEER, 
die zich over hem zal ontfermen; 
laat hij terugkeren naar onze God, 
die hem ruimhartig zal vergeven. 

 
 
 
 
 
 



Orgelspel  Lied 382: 1,2  
“O alle gij dorstigen komt tot de stromen” 

1. O alle gij dorstigen, komt tot de stromen 

en gij die geen geld hebt, treedt nader en eet. 

Ja, zonder uw geld en uw goed moogt gij komen. 

Om niet staat de tafel des Heren gereed 

met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen 

voor al zijn genodigden, groten en kleinen. 

   

 

2   Waarom toch uw geld en uw moeite te geven 
 voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijd? 
 Komt allen tot Mij en uw ziel zal herleven 
 van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt. 
 Hier weet gij met harten, met handen en monden 
 dat God met zijn volk zich voorgoed heeft verbonden. 

 
Evangelielezing:  Johannes 12: 24-27 
 
. 24Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft 

het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 25Wie zijn leven 
liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het 

eeuwige leven.  26Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar 

zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden. 
27Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij 

voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.  
 
Lied 25b “Houdt mij in leven” 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
lied 322 Die chaos schiep tot mensenland  
 
Dank- en Voorbeden  
Stil gebed - Onze Vader  
 

Slotlied, Orgelspel, lied 793: 1,2 
 

1. Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt, 
door Uw hand elkaar gegeven, 
door Uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op Uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet, 
dat wij samen lachend lopen, 
in Uw grote bruiloftsstoet. 
 



2. Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind. 
Al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten, 
Gij, Gij laat ons niet alleen. 

 

Zegen  
Antwoord zegen: lied 415: 1 
Zegen ons Algoede, neem ons in uw hoede,  
en verhef uw aangezicht, over ons en geef ons licht 


