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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek bij binnenkomst
Woord van welkom
De kaarsen op tafel worden aangestoken
Moment van stilte
(gemeente gaat staan)

We zingen: “Geef, Heer, de koning uwe rechten”
(Intochtspsalm 72: vers 1, 4 en 6)

Groet en Onze Hulp
Lied als drempelgebed: “Wij komen hier ter ere van uw naam”
(Lied 274: vers 1 t/m 3)
(gemeente gaat zitten)

Gebed om ontferming
We zingen: “Gij boden rond Gods troon”
(Loflied 725: vers 1 t/m 4)

Met de kinderen
We zingen: “Ik weet van een stad die komen zal”
(Lied 771: vers 1 t/m 3)
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing: 2 Koningen 8:1-6
Elisa had de vrouw van wie hij het kind weer tot leven had gewekt
de volgende raad gegeven: ‘U moet vertrekken en met uw familie
als vreemdeling gaan wonen waar u maar terecht kunt, want de
HEER laat een hongersnood komen die dit land zeker zeven jaar in
zijn greep zal houden.’ De vrouw was vertrokken, zoals de godsman
had gezegd, en zij en haar familie hadden zeven jaar als vreemdelingen in het land van de Filistijnen gewoond. Toen ze na zeven jaar
weer in haar eigen land terugkwam, ging ze naar de koning om zijn
hulp in te roepen om haar huis en haar grond terug te krijgen. De
koning was juist in gesprek met Elisa’s knecht Gechazi, aan wie hij
gevraagd had om hem over de bijzondere daden van de godsman
te vertellen. Net toen Gechazi aan het vertellen was hoe Elisa een
dode tot leven had gewekt, kwam de moeder van het bewuste kind
de hulp van de koning inroepen. ‘Dit is de vrouw over wie ik het
had, mijn heer en koning,’ zei Gechazi, ‘en dat is de jongen die Elisa
tot leven gewekt heeft.’ De koning vroeg aan de vrouw wat ze
kwam doen, en toen ze verteld had wat ze verlangde, stuurde hij
een van zijn hovelingen met haar mee met de opdracht: ‘Zorg ervoor dat ze al haar bezittingen terugkrijgt, en ook alles wat haar
grond heeft opgebracht vanaf de dag dat ze het land verliet tot nu
toe.’

We zingen: “O Vader, trek het lot u aan”
(Lied 995: vers 1 en 2)
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Schriftlezing: Lucas 18:1-8
Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden
en niet op te geven: ‘Er was eens een rechter in een stad die voor
God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. Er
woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe
ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij
bij zichzelf: Ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van de
mensen niets aan, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat
ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt
ze me nog aan.’ Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter
zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen?
Hij hoort hen immers geduldig aan. Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig
recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan
geloof vinden op aarde?’

We zingen: “Grote God, Gij hebt het zwijgen”
(Lied 317: vers 1 t/m 3)

Uitleg en verkondiging
Muziek
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DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met:
Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw
koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de
aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze
schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons
niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Aandachtspunten
Inzameling van de gaven
We zingen (staand): “Toch overwint eens de genade”
(Slotlied 755: vers 1 en 2)

Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen “Amen”
Leo Kramer

Welkom in het benedenhuis
voor koffie, thee en een goed gesprek
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