
Vorm A  

Zondag 14 augustus 2022 

 
 
 

 
Welkom en mededelingen  

 
Aansteken kaarsen 

we gaan staan 

 
Openingslied Lied 274 
 

Bemoediging en drempelgebed 
V: Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Heer  

A: DIE ONS VANAF HET BEGIN NABIJ IS  

V: die trouw blijft en vol liefde is, nu en tot het einde der dagen,  

A: EN DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS 

V: ……………. en blijf ons nabij 

A: AMEN  
 we gaan zitten 

     

Kinderkring – praatje  
 

Kyriëgebed  

 
Glorialied  Lied 305 

 
Groet en gebed van de zondag  
V:  De Heer zij met u 

A: ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN 
 

Eerste lezing  Jesaja 56: 1-8 

 
Zingen    Lied (Psalm) 116: 1,2, 3 en 4 
 

Tweede lezing:  Marcus 7: 24-30 
 

Zingen:  Lied 647 

 
Overdenking 
 

Muziek  
 

Zingen De kerk is waar mensen  (t. Sytze de Vries, uit: het liefste lied van overzee, II:7) 
 

 
 

 

  Elthetokerk Alblasserdam 



De kerk is waar men zich door liefde laat leiden 
en leeft van vergeving, voor een nieuw begin; 

waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen, 
waar ieders verleden een toekomst hervindt. 
 

De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan 

en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn. 
Zij leven de boodschap van troost en van vreugde 
die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt. 
 

De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen, 
wij weten ons door hem gewild en bemind. 
De kerk is waar wij in het voetspoor van Christus 

die liefde bewijzen aan elk mensenkind. 
 

Diaconaal moment  
 

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt,  

uw Naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede gelijk in de hemel  

als 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. 
 

Collecte 
 

Slotlied:  Lied 418 
we gaan staan 

Zegen afgesloten met gezongen 'Amen'  
 

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom voor koffie, thee of limonade in de grote zaal! 
 
 
 


