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Orde	  van	  dienst	  voor	  zondag	  18	  augustus	  2019	  
in	  de	  Gudulakerk	  te	  Lochem	  
	  
Voorganger:	  ds.	  Jan	  Kool	  em.	  predikant	  te	  Vorden	  
Organist:	  Els	  Dijkerman	  
Namens	  de	  kerkenraad:	  Pieter	  Bas	  ter	  Maat	  
Lector:	  Hanny	  Hillebrants	  
	  
TOENADERING	  
Orgelspel	  
	  
Woord	  van	  welkom	  
	  
Intochtslied:	   	  Lied	  67:	  1	  en	  2	  
	  
Bemoediging	  
	  
Drempelgebed	  
	  
Zingen:	  	   Lied	  67:	  3	  
	  
Groet	  
Kyriëgebed,	  afgesloten	  met	  gesproken:	  
Heer	  ,	  ontferm	  U.	  
Christus,	  ontferm	  U.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Heer,	  ontferm	  U.	  
	  
Glorialied:	  	   Lied	  864:	  1,	  3	  en	  5	  
	  	  
HET	  WOORD	  
Gebed	  om	  Licht	  
	  
Aandacht	  voor	  de	  kinderen	  
Kinderlied:	  	   Lied	  224	  (	  2	  x	  )	  
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Schriftlezing:	  	   Jesaja	  56:	  1	  t/m	  8	  
	   561Dit	  zegt	  de	  HEER:	  Handel	  rechtvaardig,	  handhaaf	  het	  recht;	  
	   de	  redding	  die	  ik	  breng	  is	  nabij,	  en	  weldra	  openbaar	  ik	  mijn	  

gerechtigheid.	  2Gelukkig	  de	  mens	  die	  zo	  handelt,	  het	  mensenkind	  dat	  
hieraan	  vasthoudt;	  hij	  neemt	  de	  sabbat	  in	  acht	  en	  ontwijdt	  hem	  niet,	  
hij	  weerhoudt	  zijn	  hand	  van	  het	  kwaad.	  3De	  vreemdeling	  die	  zich	  met	  
de	  HEER	  heeft	  verbonden,	  laat	  hij	  niet	  zeggen:	  ‘De	  HEER	  zondert	  mij	  
zeker	  af	  van	  zijn	  volk.’	  En	  laat	  de	  eunuch	  niet	  zeggen:	  ‘Ik	  ben	  maar	  een	  
dorre	  boom.’	  4Want	  dit	  zegt	  de	  HEER:	  De	  eunuch	  die	  mijn	  sabbat	  in	  
acht	  neemt,	  die	  keuzes	  maakt	  naar	  mijn	  wil,	  die	  vasthoudt	  aan	  mijn	  
verbond,	  5hem	  geef	  ik	  iets	  beters	  dan	  zonen	  en	  dochters:	  een	  
gedenkteken	  en	  een	  naam	  in	  mijn	  tempel	  en	  binnen	  de	  muren	  van	  
mijn	  stad.	  Ik	  geef	  hem	  een	  eeuwige	  naam,	  een	  naam	  die	  onvergankelijk	  
is.	  6En	  de	  vreemdeling	  die	  zich	  met	  de	  HEER	  

	   heeft	  verbonden	  om	  hem	  te	  dienen	  en	  zijn	  naam	  lief	  te	  hebben,	  
	   om	  dienaar	  van	  de	  HEER	  te	  zijn	  –	  ieder	  die	  de	  sabbat	  in	  acht	  neemt	  en	  

niet	  ontwijdt,	  ieder	  die	  vasthoudt	  aan	  mijn	  verbond	  –,	  
	   7hem	  breng	  ik	  naar	  mijn	  heilige	  berg,	  hem	  schenk	  ik	  vreugde	  in	  mijn	  

huis	  van	  gebed;	  zijn	  offers	  zijn	  welkom	  op	  mijn	  altaar.	  
	   Mijn	  tempel	  zal	  heten	  ‘Huis	  van	  gebed	  voor	  alle	  volken’.	  8Zo	  spreekt	  

God,	  de	  HEER,	  die	  bijeenbrengt	  wie	  uit	  Israël	  verdreven	  waren:	  Ik	  
breng	  er	  nog	  meer	  bijeen	  dan	  al	  bijeengebracht	  zijn.	  
	  
Zingen:	  	   Lied	  848:	  1,	  2	  en	  3	  
	  
Evangelielezing:	  Marcus	  7:	  24	  t/m	  30	  
Naar	  Tyrus,	  Sidon	  en	  Dekapolis	  
24Hij	  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.	  25Integendeel,	  
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.	  26Deze	  vrouw	  was	  van	  Syro-‐Fenicische	  
afkomst	  en	  geen	  Jodin;	  ze	  smeekte	  hem	  om	  bij	  haar	  dochter	  de	  demon	  
uit	  te	  drijven.	  27Hij	  zei	  tegen	  haar:	  ‘Eerst	  moeten	  de	  kinderen	  genoeg	  te	  
eten	  krijgen;	  het	  is	  niet	  goed	  om	  de	  kinderen	  hun	  brood	  af	  te	  pakken	  
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en	  het	  aan	  de	  honden	  te	  voeren.’	  28De	  vrouw	  antwoordde:	  ‘Heer,	  de	  
honden	  onder	  de	  tafel	  eten	  toch	  de	  kruimels	  op	  die	  de	  kinderen	  laten	  
vallen.’	  29Hij	  zei	  tegen	  haar:	  ‘Dat	  hebt	  u	  goed	  gezegd.	  Ga	  naar	  huis,	  de	  
demon	  heeft	  uw	  dochter	  al	  verlaten.’	  30En	  toen	  ze	  thuiskwam,	  lag	  haar	  
kind	  op	  bed	  en	  bleek	  de	  demon	  verdwenen	  te	  zijn.	  
	  
Acclamatie:	  	   Lied	  339a	  
Zingen:	  	   Lied	  848:	  4	  en	  5	  
	  
Verkondiging	  
	  
Zingen:	  	   Lied	  221	  
	  	  
ONS	  ANTWOORD	  
Gebeden:	  
Dankgebed,	  voorbeden,	  stil	  gebed,	  ‘Onze	  Vader’	  
	  
Collectes:	  
1	  Het	  Passion,	  Hummelo	  	   	   	   2	  Kerk	  
	  
Slotlied:	  	   Lied	  969	  
	  	  
Zending	  en	  Zegen	  
Amen	  (	  Lied	  431b	  )	  
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