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Orgelspel

Welkom

Aansteken van de Kaarsen

Wijs: Liedboek 103c (Loof de Koning, heel mijn wezen)

Heer, wij zijn bijeengekomen,
mensen, overal vandaan;
had Gij ons niet meegenomen,
niemand was hierheen gegaan,
want wij schromen hier te komen,
volop in het licht te staan.

Begroeting

Bron van liefde, zeer verheven,
helder stralend als de zon,
bleef uw warmte weg, maar even,
niemand die hier wezen kon -
hoog verheven licht ten leven
dat het duister overwon!

Drempelgebed

Zingend lied om ontferming: Lied 299 ‘Om de mensen en de dieren’,
1 en 2

Om de mensen en de dieren,
om de honger en de dood,
om de kleinen en de groten
al uw schepselen in nood,

om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
Kyrieleis, ontferm u Heer.

Gebed om de Geest

Introductie



Lezing:  Marcus 2 : 1 - 12 (Nederlandse Bijbelvertaling 21)

Jezus’ gezag betwist

Toen Hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd het
bekend dat Hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er
zelfs voor de deur geen plaats meer was, en Hij verkondigde hun Gods
boodschap. Er werd ook een verlamde naar Hem toe gebracht, die door
vier mensen gedragen werd. Omdat ze door de menigte niet bij Jezus
konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats
waar Hij was. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de
verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. Toen Jezus hun geloof
zag, zei Hij tegen de verlamde: ‘Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven.’

Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die
dachten bij zichzelf: Hoe durft Hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke
taal uit! Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Jezus wist meteen
wat ze dachten en dus zei Hij: ‘Waarom denkt u zoiets? Wat is
gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven”
of: “Sta op, pak uw mat en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon
volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij tegen de
verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis.’ Meteen stond
hij op, pakte zijn mat en ging weg. Alle mensen zagen het; ze stonden
versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze.

Zingen: ‘Handen heb je om te geven…’ (Zangen van Zoeken en
Zien, lied 129)

Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed,
en een hart om te vergeven,
wat een ander jou misdoet.

Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt,
en een hart om uit te zeggen
wat een ander moed inspreekt.

Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman,
en een hart om te aanvaarden,
wat een ander beter kan.

Voeten heb je om te lopen



naar een mens die eenzaam is,
en een hart om waar te maken,
dat geen mens een eiland is.

Oren heb je om te horen
naar een mens die vrede is,
en een hart om te geloven
in een geest die liefde is.

Overweging

Stilte

Muziek

Gebeden

Stilte

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
tot in eeuwigheid.

Mededelingen

Gaven

Slotlied: Lied 832 Koor: 3x



Geroepen om op weg te gaan,
om op te staan, te reizen
naar een land dat God zal wijzen

Zegenbede

Samenzang Lied 832 3x

Geroepen om op weg te gaan,
om op te staan, te reizen
naar een land dat God zal wijzen.

Orgelmuziek

Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in
Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een
ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een
minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie:
secr.vvvkampen.nop@gmail.com.

Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties
heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom!
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