Orde van dienst
voor de viering van
26 juni 2022 in de
Bergsingelkerk te Rotterdam
2e zondag van de zomer
Kleur: groen
Voorganger: Ds. Marjolein den Dulk
Organist: Edwin Vooijs
Lector: Javed Paul
Opgang
- Klokken luiden
- Orgelpreludium over Psalm 139
- Welkom door ambtsdrager van dienst
Intrede
(allen gaan staan)
- Bemoediging
V:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
G:
die hemel en aarde gemaakt heeft.
- Gebed van toenadering
V:
O God, keer U naar ons toe
G:
En doe ons weer leven met hart en ziel.
V:
Laat ons, o Heer, uw liefde zien
G:
en geef ons uw heil
V:
O God! Hoor ons gebed
G:
en laat ons geroep tot U komen. Amen
- Intochtslied:
Lied 859
(allen gaan zitten)
- Kyriëgebed
- Glorialied:

Psalm 89: 1 en 7

De Heilige Schrift
- Groet
V:
De Heer zal bij u zijn!
G:
De Heer zal u bewaren!
- Gebed bij de opening van de Schrift
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst

- Schriftlezing:

Psalm 139:1-6 en 13-16

1391Voor de koorleider. Van David, een psalm.
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,
2
U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.
3
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.
4

Geen woord ligt op mijn tong,
of U, HEER, kent het ten volle.
5
U omsluit mij, van achter en van voren,
U legt uw hand op mij.
6
Wonderlijk zoals U mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
13

U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14
Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn
bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
15

Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor U geen geheim.
16
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet
één.
- Zingen:

Lied 904: 1 en 5

- Schriftlezing:

Marcus 2:1-12

Jezus’ gezag betwist
21Toen Hij enkele dagen later terugkwam in
Kafarnaüm, werd het bekend dat Hij weer thuis
was. 2Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs
voor de deur geen plaats meer was, en Hij
verkondigde hun Gods boodschap. 3Er werd ook
een verlamde naar Hem toe gebracht, die door
vier mensen gedragen werd. 4Omdat 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. 5Toen Jezus hun geloof zag, zei
Hij tegen de verlamde: ‘Mijn kind, uw zonden zijn u
vergeven.’
6
Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de
mensen, en die dachten bij zichzelf: 7Hoe durft Hij

dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit!
Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 8Jezus
wist meteen wat ze dachten en dus zei Hij:
‘Waarom denkt u zoiets? 9Wat is gemakkelijker,
tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden zijn u
vergeven” of: “Sta op, pak uw mat en loop”? 10Ik
zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft
om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij
tegen de verlamde: 11‘Ik zeg u, sta op, pak uw mat
en ga naar huis.’ 12Meteen 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.
- Lofprijzing
Lector:
Lof zij U, Christus!
Gem.:
In eeuwigheid. Amen!
- Zingen:

Lied 534

- Voorbeden, met gezongen responsie

- Stil gebed
- Onze Vader
Zending en Zegen
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
(allen gaan staan)
- Zingen:

Lied 425

- Zending en Zegenbede
G:

Amen, amen, amen! (gezongen)

- Uitleg en verkondiging
- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied)
- Zingen:

Lied 834
- Orgelpostludium over Psalm 84

Gaven en Gebeden
- Inzameling van de gaven
(digitaal, zie ook zondagsbrief)
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