Liturgie Capelle aan de Ijssel 15 okt 2017
Intochtslied 92: 1,2 en 3 (Waarlijk, dit is rechtvaardig)
Bemoediging en groet
Lied 314: 1,2, en 3 (Heer Jezus om uw woord)
Gebed
Lied 653:1, 4 en 7 (U kennen, uit en tot U leven)
Richtlijnen voor het leven uit Romeinen 12
9
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10Heb elkaar lief met de
innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11Laat uw enthousiasme niet
bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12Wees verheugd door de hoop die u hebt,
wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.13Bekommer u om de noden van
de heiligen en wees gastvrij. 14Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15Wees blij met wie zich
verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan
tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle
mensen het goede te doen. 18Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in
vrede te leven. 19Neem geen wraak, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer
zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ 20Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem
dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. 21Laat u niet overwinnen door het kwade, maar
overwin het kwade door het goede.
Lied 838: 2 (O grote God die liefde zijt)
Kinderlied :ELB 421 Ben je groot of ben je klein…..
Schriftlezing Johannes 9: 1 t/m 11 door de lector
Genezing van een blinde
91In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2Zijn leerlingen vroegen:
‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ 3‘Hij
niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar
worden.4Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht
en dan kan niemand iets doen. 5Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’ 6Na deze
woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de
blinde 7en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.’ (Siloam is in onze taal
‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.
8
Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man die altijd zat te
bedelen?’ 9De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ De man zelf zei: ‘Ik ben
het echt.’ 10Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’ 11Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat
modder, streek die op mijn ogen en zei: “Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me
gewassen had kon ik zien.’
Lied 43: 3 en 4 (O Here God kom mij bevrijden)
Overdenking
Lied 146 c : 1,3 en 7 (Alles wat adem heeft)
Collecte

Dank- en voorbeden
lied 723: 1 en 2 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
Zegenbede
Lied 415:3 Amen, Amen, Amen dat wij niet beschamen

