
 
 

 
Zondag 10 oktober 2021 

Kerk van de Eenheid in Christus, Son 
 

Orde van dienst 
 

 
 
We beginnen de dienst in stilte .. 
 
Aanvangswoord 
“Niets meer te wensen en toch niet gelukkig” is de titel van een boek 
uit de tachtiger jaren van Harold Kushner. Hij schreef het voor de 
jongere generaties, voor hun zoektocht naar de zin van het leven. 

Vanmorgen horen we over een jonge man, die een vergelijkbare 
vraag aan Jezus stelt. Is goed leven met het oog op de naaste goed 
genoeg? Jezus weet wel wat eraan schort en daagt hem uit.  
De vraag is: kan hij dat aan? 
 
Aansteken van de tafelkaarsen 
 
Intochtslied  Lied 283: 1, 2, 3 
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2 En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
3 Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

 
Bemoediging 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
g: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

v: wiens trouw eeuwig duurt, 
g: die het werk van zijn hand niet loslaat. 
 
v: De vrede van God zij met u allen. 
g: De vrede van God ook met u. 

 
Drempelgebed 

v: Heer onze God, hier zijn wij: mensen door u gekend. 
g: Wees ons nabij. 
v: U, die weet van ons verlangen naar veiligheid, 
ons zoeken naar de zin van ons bestaan. 

g: Hoor ons gebed. 
v: Om kracht, om levensadem en om een weg om te gaan.  
g: Amen 

 
Lied 283: 4 en 5 
 

4 Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

 
5 Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 
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Kyriëgebed aan het eind eenmaal afgesloten met: 
 
Kyrielied: 301 f  

Glorialied:  146c: 1 en 7 
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7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 

Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 

 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
 
Eerste lezing: Exodus 20: 1-17 

 
 
Lied:  Psalm 119: 64, 65, 66 
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65. Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 

Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 
 
66. Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 

 
Tweede lezing: Marcus 10: 17 - 31 
 
Acclamatie 339a 

 
 

Overdenking 
 
 
Orgelspel  
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Lied 845: 1 en 3 

 
 

3. Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen – 
wie niet geeft om zelfbehoud, 

leven vindt hij honderdvoud. 
 
  
Toelichting op de collecte door de diaken 

Collectedoel: Straatpastoraat Eindhoven 
Rekeningnummer: NL60 ABNA 0810554372 t.n.v. K.I. 
Straatpastoraat Eindhoven 
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Gebeden  
 
 

Slotlied 838: 1, 2, 3 

 

2. Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
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3. Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 

opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

 
Zegen 
 
Amen 


