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orgelspel voor de dienst

Enkele minuten voor tien komen de ambtsdragers de kerk binnen. 
Wanneer zij gaan zitten, wordt het stil in de kerk en kunnen wij ons 
verder voorbereiden op de dienst, onder voortgaand pianospel.

welkom en mededelingen van de kerkenraad
het Licht bij het Taizékruis wordt aangestoken

intochtslied 282

bemoediging en groet 
v Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v De Heer zal bij u zijn
A DE HEER ZAL U BEWAREN!

psalm van de zondag
cantorij antifoon

Gelukkig zij die hun kracht vinden bij U,
vol verlangen gaan zij naar U op weg.
Trekken zij door dolle dalen dan worden het oasen.
Almachtige Heer, gelukkig is wie op U vertrouwt.

allen psalm 84: 1,2,3

cantorij antifoon



kyrie  lied 300J, na eerste intentie: cantorij 
 na tweede en derde intentie: allen

gloria lied 304

ROND HET WOORD

gebed tot de Geest 

Profetenlezing  2 Koningen 17: 4-7, 24 en 29-34

lied 113A

Evangelielezing Lucas 17: 11-19

acclamatie lied 339F: 1x door cantorij, 2x door allen

preek

cantorij gezang 71: 1,2,3 (uit het Liedboek voor de Kerken, 1973)

1 Jezus, wandlend langs de wegen,
kwam eens tien melaatsen tegen,
die van verre bleven staan,
roepend 'Meester, zie ons aan'. 
En Hij zeide: 'wordt gereinigd,
wordt genezen, wees geheiligd.
Gaat en laat uzelve zien
aan de priester, alle tien'. 

2 Tien melaatsen gingen henen
en genazen, maar slechts ene,
slechts een vreemde, dankte Hem,
kerende, met luider stem.
En Hij vroeg: 'waar zijn de negen?
Waarom hebben zij gezwegen
en vindt slechts een vreemdeling
woorden van verheerlijking?'



3 Heer, als wij, melaats van harte
tot U roepen uit de verte
en Gij zegt: 'gaat heen, wordt rein', 
laat ons als die ene zijn.
Laat de dank in onze monden
woorden vinden voor het wonder.
Laat ons lovend tot U gaan
om wat Gij ons hebt gedaan. 

ROND DE TAFEL
Als er een afkondiging van overlijden is, zingen we na de stilte, bij het 
bevestigen van het gedachtenisblaadje lied 691

nodiging en vredegroet
inzameling van de gaven
gebed over de gaven
voorbeden en stil gebed

gezongen tafelgebed lied 403 C

Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. Amen.



gemeenschap van brood en wijn, waarbij we muziek horen

gebed na de maaltijd

ZENDING EN ZEGEN

slotlied 378: 1 cantorij, 2-5 allen

zegen beantwoord met:

Na de dienst is iedereen van harte welkom voor een kop koffie of thee of 
een glas limonade beneden in de foyer.


