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Dienst van de voorbereiding
Intochtslied: Psalm 128

2. Voorwaar uw vrouw zal bloeien, / een rijpe wingerdrank,
uw kindren zullen groeien, / den HEER tot eer en dank,
als stekken van olijven / die om uw tafel staan.
Ja, gij zult aan den lijve / Gods zegen ondergaan.
3. Het goede zult g'aanschouwen / van Gods verkoren stad,
en wat Hij in zijn trouwe / u nog beschoren had:
uw toekomst onbestreden, / heil voor uw nageslacht,
ja, algemene vrede / aan Isrel toegedacht.

Stilte
Onze Hulp
Inleiding op de dienst
Kyriëgebed met een gezongen responsie (koor)
Gloria (koor)
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Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schriften
Met de kinderen
Lezing: Jakobus 2,14-24
14 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als
iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar?
Zou dat geloof hem soms kunnen redden? 15 Als een
broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag
eten tekortkomt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het ga je
goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de
ander te voorzien van de eerste levensbehoeften –
wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het ook met geloof: als
het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.
18 Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander
doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven
zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik
geloof. 19 U gelooft dat God de enige is? Daar doet u
goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze
sidderen. 20 Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof
zonder daden nutteloos is? 21 Werd het onze
voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad
toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde
offeren? 22 U ziet hoe geloof en handelen daar hand in
hand gaan, en hoe het geloof vervolmaakt wordt door
daden. 23 Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt:
‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem
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toegerekend als een rechtvaardige daad.’ Hij wordt
zelfs Gods vriend genoemd. 24 U ziet dus dat iemand
rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet
alleen om zijn geloof. 25 Werd niet ook Rachab, de
hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze
de verkenners ontving en langs een andere weg liet
vertrekken? 26 Zoals het lichaam dood is zonder de
ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

Zingen: ‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’
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Lezing: Marcus 2:1-12
1 Toen hij enkele dagen later terugkwam in
Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. 2 Er
stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur
geen plaats meer was, en hij verkondigde hun Gods
boodschap. 3 Er werd ook een verlamde bij hem
gebracht, die door vier mensen gedragen werd.
4 Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen,
haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats
waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden
gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar
beneden zakken. 5 Bij het zien van hun geloof zei Jezus
tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u
vergeven.’
6 Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de
mensen, en die dachten bij zichzelf: 7 Hoe durft hij dat
te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God
kan immers zonden vergeven! 8 Jezus had meteen
door wat ze dachten en dus zei hij: ‘Waarom denkt u
zoiets? 9 Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde
zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op,
pak uw bed en loop”? 10 Ik zal u laten zien dat de
Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te
vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: 11 ‘Ik zeg u,
sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 12 Meteen stond
hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen,
stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog
nooit gezien,’ zeiden ze.
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Zingen: Gez. 328

2. Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
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Verkondiging
Orgelspel
Geloofsbelijdenis (koor)

Toelichting op de collecte
Collecte

Gebeden
Slotlied: Wonen overal, nergens thuis
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Zegen

Na de dienst is er koffie!
Iedereen is welkom!
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