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‘De Vredehorst’ 
Zesde zondag van de zomer 
12 augustus 2018 
Voorganger: ds. Wim Loosman 
Organist: Rien Schipper 
                                                                                                        
DE VOORBEREIDING 
 
LIED VOORAF: LIED 779:1,2,3,4, EN 5 
 
Woord van welkom door de kerkenraad en mededelingen  
 
We bereiden ons in stilte voor: de kaarsen worden ontstoken. 
 
de gemeente gaat staan  
 
Bemoediging en groet  
v:  De Heer zij met u 
a:  ook met u zij de Heer 
v:   Onze hulp is in de Naam van de HEER 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: Lied 207  
 
de gemeente gaat weer zitten 
 
KYRIE  (door de Diaken van dienst) 
 Kyriegebed, door de diaken 
 

 
 
Zingen:  Lied 305 
 
Kindergesprek 
 
Zingen: Verhalen die schijnen 
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Verhalen die schijnen als licht op je weg  
Zij willen vertellen wat God tot je zegt. 
Ga nu maar op weg, Gods licht gaat je voor. 
De oude verhalen vertellen wij door.  
 
               DE DIENST VAN HET WOORD 
 
Lezing: Psalm 146 
 
146

1
Halleluja! 

Loof de HEER, mijn ziel. 
2
De HEER wil ik loven, zolang ik leef, 

mijn God bezingen zolang ik besta. 
3
Vertrouw niet op mensen met macht, 

op een sterveling bij wie geen redding is. 
4
Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, 

op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. 
5
Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, 

wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, 
6
die hemel en aarde heeft gemaakt, 

de zee en alles wat daar leeft, 
hij die trouw is tot in eeuwigheid, 
7
recht doet aan de verdrukten, 

brood geeft aan de hongerigen. 
De HEER bevrijdt de gevangenen, 
8
de HEER opent de ogen van blinden, 

de HEER richt de gebogenen op, 
de HEER heeft de rechtvaardigen lief, 
9
de HEER beschermt de vreemdelingen, 

wezen en weduwen steunt hij, 
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde. 
10

De HEER is koning tot in eeuwigheid,  
je God, Sion, van geslacht op geslacht. 
Halleluja! 
 
 
Zingen: Lied 799:1 en 2 
 
Lezing: Jakobus 4: 13-17 
 
13

Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar 
blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ 

14
U weet niet 

eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even 
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verschijnt en dan al verdwijnt. 
15

U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn 
we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’ 

16
Maar u slaat een hoge toon aan 

en bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. 
17

Als iemand 
weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij. 
 
Zingen: Lied 799: 3  
 
Lezing uit het evangelie: Marcus 3:31-35 

 
 
1
Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand 

naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. 
32

Er zat een groot 
aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers 
- staan buiten en zoeken u.’ 

33
Hij antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn 

broers?’ 
34

Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: 
‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. 

35
Want iedereen die de wil van God doet, 

die is mijn broer en zuster en moeder.’ 
 
Zingen: Lied 799: 4 
 
Overweging   
 
Zingen: Lied 798 
 
Kinderlied: God kent je vanaf het begin 
 
 

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Gebeden, voorbeden en stil gebed en Onze Vader 
telkens na Wij bidden U samen..., beantwoord met:  Heer onze Heer, wij bidden 
u verhoor ons (Lied 367

e
) 

 
Slotlied: Lied 801: 1,2,3 en 5 
 
Zegen 
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