Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse
13e zondag van de zomer
17 september 2017
De tien melaatsen

voorganger: ds. N.J. Pronk
organist:
Harry Mast
lectrix:
mevr. T.R. van Genderen

‐ ontmoeting
‐ orgelspel
‐ de kaarsen op tafel worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars
‐ moment van stilte en voorbereiding
‐ welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
intrede
‐ intredelied:
‐ bemoediging:

gezang 283 : 1, 3 en 5.

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. die trouw blijft de eeuwen door.
‐ drempelgebed: v. Van alle kanten komen wij, God,
en hier staan we,
zoals we zijn:
de een vrolijk,
de ander bedroefd, met zorg en pijn;
groten en kleinen samen.
Doe met uw warme liefde
onze harten smelten,
verjaag onze boze dromen
en ontvang ons hier met liefde.
a. Amen.

‐ eerste psalm:

psalm 84 : 1, 5 en 6.

kyrië en gloria
‐ smeekgebed, uitlopend op:
v. Zo bidden wij en roepen allen samen: (gez. 299e).
‐ glorialied:

gezang 103c : 1, 3 en 5.

‐ voor en met de kinderen
dienst van de Schrift
‐ groet:

‐ zondagsgebed

v. De Heer zij met u!
g. Ook met u zij de Heer.
v. Laten we bidden
…gebedsstilte…
Heer God,
u geeft richting aan onze
gedachten en verlangens.
Wek in ons de liefde
voor wat u van ons vraagt
en verlangen naar wat
u ons wilt geven.
Dan zullen we ervaren, ‐
midden in alles wat ons onzeker maakt ‐
dat er een onuitputtelijke bron is
waaruit wij met vreugde kunnen putten.
a. Amen.

‐ lezing uit het Oude Testament: Jesaja 56 : 1 – 8
‐ lied: gezang 762 : 4, 5 en 6.
‐ lezing uit het Evangelie: Lukas 17 : 11 – 19
‐ lied: gezang 71 (Liedboek voor de kerken, 1973)

2. Tien melaatsen gingen henen
en genazen, maar slechts ene,
slechts een vreemde, dankte Hem,
kerende, met luider stem.
En Hij vroeg: `waar zijn de negen?
Waarom hebben zij gezwegen
en vindt slechts een vreemdeling
woorden van verheerlijking?'
3. Heer, als wij, melaats van harte,
tot U roepen uit de verte
en Gij zegt: `gaat heen, wordt rein'.
laat ons als die ene zijn.
Laat de dank in onze monden
woorden vinden voor het wonder.
Laat ons lovend tot U gaan
om wat Gij ons hebt gedaan.

‐ uitleg en verkondiging
‐ orgelspel
‐ lied: God heeft een kring getrokken (Zingend geloven 8, 59)
t. Willem Barnard, m. Willem Vogel

2. Wie binnen wordt gerekend,
is met de reinen rein.
Gij weet, wat het betekent
een vreemdeling te zijn:
één die werd afgezonderd,
één die ten dode ging.
O Heer, ik sta verwonderd!
Vandaar dat ik U zing:
Halleluja, halleluja,
halleluja.

3. Men had U uitgestoten
buiten de legerplaats,
de stad voor U gesloten
als waart ook Gij melaats.
Nu loof ik U omdat Gij
ons toelaat tot de kring.
Uw heiligheid omvat mij,
vandaar dat ik U zing:
Halleluja, halleluja,
halleluja.

gebeden en gaven
‐ gebeden:

‐ voorbeden
‐ stil gebed
‐ het Onze Vader.
‐ collecte, onder orgelspel
De collecte in de dienst is bestemd voor het vredeswerk van de kerken.

zending en zegen.
‐ slotlied:
‐ zegen.

gezang 863 : 1, 2, 5 en 6.
a. Amen (3x gezongen).

‐ orgelspel
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding van de eredienst

melodie Zingend Geloven 8, 59.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De dienst volgende week, zondag 24 september, is de oecumenische vredesdienst.
Deze dienst wordt gehouden in de Pancratiuskerk.
Voorgangers: mevr. J. Dane en pastoor A.G.M. Monninkhof.
De dienst in de Pancratiuskerk begint om 10.15 uur.

