Liturgie 8 juli 2018 Grote Kerk Dokkum
Voorganger: ds.Hans Oosterhoff
Organist: Auke de Boer
Na vijf zondagen Job keren we terug naar Marcus, waaruit dit jaar de evangelielezingen gekozen
worden. In Marcus 6 gaat het over de missie van Jezus: de verkondiging van het evangelie. In de
synagoge van zijn vaderstad (Nazareth) blijken de mensen nou niet bepaald open te staan voor Jezus’
woorden : “Waar haalt Hij het allemaal vandaan?” Maar ook de leerlingen die worden uitgezonden
moeten er rekening mee houden dat ze niet overal welkom zullen zijn. In dat geval moeten ze maar
verder gaan en het ergens anders opnieuw proberen.
Het leesrooster doet de suggestie om hierbij uit Ezechiël 2 te lezen, waarin de profeet geroepen
wordt om Gods woord te spreken tegen een ‘halsstarrig en eigenzinnig, weerspannig en opstandig
volk’. Ze zullen het de profeet niet makkelijk maken, maar daar moet hij zich niks van aantrekken: “Je
moet hun laten weten wat Ik te zeggen heb, of ze nu willen horen of niet.”
Stevige teksten, die ons uitnodigen om eens na te denken over de manier waarop wij in de
Protestantse Kerk anno 2018 de missie van de evangelieverkondiging ter hand nemen.
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Orgelspel: op het koororgel de variatiereeks over het koraal ‘Herr Christ, der einig’
Gottessohn” BWV 77, muziek die aan Johann Seb. Bach wordt toegeschreven. In het
Liedboek is dit Lied 517.
Welkom
Aanvangslied: 314
Bemoediging en groet
Gebed om ontferming
Gloria-lied: 967: 1, 4, 5, 7
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De kinderen gaan naar de kinderkerk
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Gebed van de zondag
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Eerste lezing: Ezechiël 2: 1 – 7
Zingen: Lied 609
Evangelielezing: Marcus 6: 1 – 13
Zingen: Lied 419
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Preek
Orgelspel
Zingen: 975
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Gebeden
Collecte; orgelspel: Fuga in G moll, BWV 578 van Johann Seb. Bach (1685-1750).
Slotlied: 315
Zegen
Orgelspel: Trumpet Voluntary van de Amerikaanse organist Gorden Young (1919-1998).
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