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Hartelijk welkom in De Wingerd
Op dit blad vindt u de volgorde van de dienst. De letters geven aan wie er iets zal zeggen of zingen, dat is de o. van
ouderling, d. van diaken, v. van voorganger, g. van gemeente en de l. van lector.(gemeentelid) De te zingen liederen
staan aangegeven op het liedbord en kunt u opzoeken in het liedboek. Bij de ingang van de kerk kunt u de liedboeken
vinden. We wensen u een goede dienst!
De kerkenraad van de Wingerd
INTREDE
MUZIEK
Welkom (Vg)
Woord van welkom en mededelingen
Lied 1:
280 gelezen : 1(le) 2 (vg) 3 (le)
Stil gebed
Groet:

De HEER zal bij u zijn!
De HEER zal u bewaren!
Onze hulp is de naam van de HEER
Die hemel en aarde gemaakt heeft!
Drempelgebed
zie orde:
Lied 2 139 c : 1 tm 6.
Vg antifoon B ,Le vs 1,Vg vs 2,
Le vs 3,Vg vs 4,Le vs 5, Vg vs 6
Kyrie/ smeekgebed

Heer, ontferm U!
Heer, ontferm U!
Christus, ontferm U!
Christus, ontferm U!
Heer, ontferm U!
Heer, ontferm U!
Gloria
Lied 3 304:1 (le) 2 (vg) 3(le)

Gebed van de zondag

Jesaja 56:17

Dit zegt de HEER: Handel rechtvaardig, handhaaf
het recht; Lied de redding die ik breng is nabij, en
weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. 2Gelukkig
de mens die zo handelt, het mensenkind dat hier
aan vasthoudt; hij neemt de sabbat in acht en ont
wijdt hem niet, hij weerhoudt zijn hand van het
kwaad. 3De vreemdeling die zich met
de HEER heeft verbonden, laat hij niet zeggen:
‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’ En laat
de eunuch niet zeggen: ‘Ik ben maar een dorre
boom.’ 4Want dit zegt de HEER: De eunuch die
mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar
mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, 5hem
geef ik iets beters dan zonen en dochters: een ge
denkteken en een naam in mijn tempel en binnen
de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige
naam, een naam die onvergankelijk is. 6En de
vreemdeling die zich met de HEER heeft verbon
den om hem te dienen en zijn naam lief te hebben,
om dienaar van de HEER te zijn – ieder die de sab
bat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vast
houdt aan mijn verbond –, 7hem breng ik naar
mijn heilige berg, hem schenk ik vreugde in mijn
huis van gebed; zijn offers zijn welkom op mijn al
taar. Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor
alle volken’.
Lied 4 Lied 67a: 1,4 V: refrein. L 1,4
Mattheus 15:2128
21

En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het ge
bied van Tyrus en Sidon. 22Plotseling klonk de
roep van een Kanaänitische vrouw die uit die
streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij,
Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vrese
lijk gekweld door een demon.’ 23Maar hij keurde
haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen
naar hem toe en vroegen hem dringend: ‘Stuur
haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan

schreeuwen.’ 24Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen ge
zonden naar de verloren schapen van het volk van
Israël.’ 25Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor
hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’ 26Hij ant
woordde: ‘Het is niet goed om de kinderen hun
brood af te nemen en het aan de honden te voe
ren.’ 27Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten
toch de kruimels op die van de tafel van hun baas
vallen.’ 28Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt
een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeu
ren.’ En vanaf dat moment was haar dochter gene
zen.
Lied 5 L: Lied 647: 1,3

Verkondiging
Lied 6 L:Lied 974:1,5
Oproep tot geven (inzameling na de dienst)
Dankgebed
Zo bidden wij:
G: Lied 7: 368h
Vervul ons met uw Geest,
geef adem en kracht aan mensen. (368h)
Voorbeden
Zo bidden wij:
Vervul ons met uw Geest,
geef adem en kracht aan mensen. (368h)
Stil gebed. …..
Zo bidden wij:
Vervul ons met uw Geest,
geef adem en kracht aan mensen. (368h)
Onze Vader
Lied 8:
Slotlied 423:1,2,3 (vg)

G: Amen.

