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-

Orgelspel

-

Welkom door ouderling van dienst

-

Aanvangswoord en groet

-

Zingen: Ontwaak, o mens (Lied 215: 1, 4, 6 en 7)

-

Gebed om inkeer en ontferming

-

Zingen: Aan U, Vader, alle glorie (Lied 1: 1, 2 en 3)
(Liefste lied van overzee deel 1 Sytze de Vries)

LIED 1

1. Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit den hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.
2. Om de Zoon U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.
3. Door de Geest U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

-

Inleiding op het thema

-

Gebed

-

Zingen: Heer, als ons denken u ontkent (Lied 837: 3 en 4)

-

Lezen: Jesaja 58: 3-9A
3‘Waarom ziet u niet dat wij vasten,
en merkt u niet op dat wij ons onthouden?’
Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven
en jullie arbeiders afbeulen,
4omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën
en vol vuur met elkaar op de vuist gaan.
Als je op die manier vast,
wordt je stem niet gehoord in de hemel.
5Zou dat het vasten zijn dat ik verkies?
Is dat een dag van onthouding:
dat iemand het hoofd buigt als een riet
en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof?
Noemen jullie dat soms vasten,
is dat een dag die de HEER behaagt?
6Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?

7Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?
8Dan breekt je licht door als de dageraad,
je zult voorspoedig herstellen.
Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
9Dan geeft de HEER antwoord als je roept;
als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’
-

Lezen: Mattheus 6: 16-18
Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars,
want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik
verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 17Maar als jullie vasten, was
dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, 18zodat niemand ziet dat je aan
het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die
in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
16

-

Zingen: Licht dat ons aanstoot (Lied 601: 1 en 2)

-

Preek over ‘Een somber gezicht, een lege maag of iets anders?’

-

Zingen: De aarde is vervuld (Lied 650)

-

Gebeden en onze Vader

-

Collecte en orgelspel

-

Zingen: Kom, kinderen, niet dralen (Lied 799: 1, 3 en 5)

-

Zegen en drie maal gezongen amen

-

Orgelspel

