Liturgie zondag 13 oktober 2019

Voorganger: Ds. M. Schut
Organist: Marinus den Harder
m.m.v. koor Zon en Zegen

Welkom door de ouderling van dienst
We zingen: Psalm 121 : 1, 3
Groet en bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
GEMEENTE: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
GEMEENTE: EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN
HANDEN
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer, in gemeenschap met de
heilige Geest.
GEMEENTE: AMEN
Drempelgebed
(we gaan zitten)
Kinderen naar kindernevendienst en basiscatechese
Gebed om de geest
Het koor zingt: Ik bid voor jou
Samenvatting van de wet
Zingen: Psalm 111 : 1, 2, 4
Lezen Lucas 17: 11-21
11

Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van
Samaria en Galilea. 12Toen hij daar een dorp wilde binnengaan,

kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze
bleven op een afstand staan. 13Ze verhieven hun stem en riepen:
‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ 14Toen hij hen zag, zei
hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen
werden ze gereinigd. 15Een van hen, die zag dat hij genezen
was, keerde terug en loofde God met luide stem. 16Hij viel neer
aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan.
17
Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen
anderen? 18Wilde niemand anders terugkomen om God eer te
bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19Hij zei tegen de
Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’
20

Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van
God zou komen, antwoordde hij hun: ‘De komst van het
koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, 21en men kan niet
zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het
koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’
Zingen Lied 909 : 1, 2, 3 wat God doet dat is welgedaan
Preek
Zingen Lied 908: 1, 2, 4
Het koor zingt twee liederen
Deel 3 uit de jubelcantate God, mijn Schepper
Deel 4 uit de jubelcantae Leven bij God

Gebeden afgesloten met het gezamenlijk gebeden onze Vader.
Collecte

Als slotlied zingen we Peace like a river ( Vrede van boven)
Vers 1 koor
Vers 2 Koor en gemeente
Zegen
4 stemmig amen

Het koor zingt nog: We are marching in the light of God

