Eredienst van de Wijkgemeente Vredeskerk–
Breepleinkerk
Zondag 6 oktober 2019
Welkom in de dienst vanmorgen
Voorganger: ds. M.A. van der Sar
Organist: Herman Houweling
Na de dienst staan koffie en thee weer voor ons klaar
Na binnenkomst kerkenraad zingen we: psalm 8: 1, 3, 4
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Stil gebed
Intochtslied: psalm 81: 1, 4

Dienst van voorbereiding
Bemoediging
vg:
Onze hulp is de naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
vg:
Hij is voor ons een barmhartige Vader
allen: en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.

Groet
vg:
De Heer zij met u
allen: Ook met u zij de Heer
vg:
Amen.
Vervolg zingen Psalm 81: 5
Gebed om ontferming
Zingen: Glorialied: 908: 1, 7
Gebed bij de opening van de Bijbel
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Schriftlezing: Genesis 28: 10 t/m 22
Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht
kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was
ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die
onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een
droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de
hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en
afdalen. Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER,
de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land
waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je
zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied
zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en
het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden
als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal
beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land
terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb
beloofd.’ Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats
is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ Eerbied vervulde hem. ‘Wat
een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het
huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ De volgende
morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt
rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats
de naam Betel; vroeger heette het daar Luz. Daarna legde hij een
gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als
hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig
terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn. Deze
steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden – en ik beloof
dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat U mij geeft.
Zingen: psalm 81: 8

zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ Zijn leerlingen
zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan
vraagt u: “Wie heeft mij aangeraakt?”’ Maar hij keek om zich heen om
te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en
stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar
hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen
zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees
genezen van uw kwaal.
Zingen lied: 967: 5 , 6, 7
Preek
Orgelspel, overgaand in zingen Lied 840
Gebeden
Inzameling van onze gaven voor: 1. Diaconie
Dankgebed
Slotlied: lied 416
Zegen

Schriftlezing: Marcus 5: 24 t/m 34
Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder
hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had
veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan
wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat
bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. Ze
had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte
zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht: Als ik alleen zijn
kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen hield het
bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal
genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er
kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij
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2. Kerk

