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De dominee en de kerkenraad komen binnen.
Iedereen is stil en we bidden stil tot de HEERE.

De dominee gaat de preekstoel op

Votum en groet
Votum: de dominee vertelt aan de Heere dat we Zijn hulp
nodig hebben.
Groet: de dominee mag ons van de Heere God groeten.

We zingen Psalm 134 vers 3
Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

We belijden ons geloof

We gaan bidden

We lezen uit de Bijbel: Markus 10: 46-52
46. En zij kwamen te Jericho. En als Hij en Zijn discipelen, en een grote schare van

Jericho uitging, zat de zoon van Timeus, Bar-timeus, de blinde, aan den weg,
bedelende.

47. En horende, dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te
zeggen: Jezus, Gij Zone Davids! ontferm U mijner.

48. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou; maar hij riep zoveel temeer: Gij Zone
Davids! ontferm U mijner.

49. En Jezus, stil staande, zeide, dat men hem roepen zou; en zij riepen den blinde,
zeggende tot hem: Heb goeden moed; sta op; Hij roept u.

50. En hij, zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op, en kwam tot Jezus.
51. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? En de blinde

zeide tot Hem: Rabboni! dat ik ziende mag worden.
52. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij

ziende, en volgde Jezus op den weg.



We zingen Psalm 146 vers 6
't Is de HEER, wiens mededogen
Blinden schenkt het lieflijk licht;
Wie in 't stof lag neergebogen,
Wordt door Hem weer opgericht;
God, die lust in waarheid heeft,
Mint hem, die rechtvaardig leeft.

De dominee gaat preken over het stuk dat we uit de Bijbel hebben gelezen.

We gaan bidden en danken

We zingen Psalm 95 vers 4
Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

De dominee geeft ons de zegen van de HEERE mee.


