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Lied vooraf 213 Morgenglans der eeuwigheid

Welkom

DIENST VAN VOORBEREIDING

Intochtslied 96:1 Zing voor de Heer op nieuwe wijze

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195 Klein Gloria

Drempelgebed

Lied 103c:1,5 Loof de koning, heel mijn wezen

Kyriëgebed

Lied 273:1 Loof God, die zegent al wat leeft

Onderricht

DIENST VAN HET WOORD

Lied als gebed om de Heilige Geest 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht

>>>>> de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Marcus 7:24-30

Lied 81:1,4,5 Jubel God ter eer

Preek

Lied 704 Dank, dank nu allen God

>>>>> de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Geboorteafkondigingen

Dank- en voorbeden

Gaven

>>>>> de kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald

Lied 425 Vervuld van uw zegen

Zegen



Marcus 7:24-30

Jezus ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. 
Daar nam hij zijn intrek in een huis, 
en hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, 
lukte het hem niet onopgemerkt te blijven.
Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe, 
en zij viel voor zijn voeten neer. 
Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was.
Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin; 
ze smeekte hem om bij haar dochter de demon uit te drijven.
Hij zei tegen haar: 
‘Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; 
het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren.’
De vrouw antwoordde: 
‘Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’
Hij zei tegen haar: 
‘Dat hebt u goed gezegd. 
Ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten.’
En toen ze thuiskwam, lag haar kind op bed 
en bleek de demon verdwenen te zijn. 


