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Orgelspel 
 
In stilte bereiden we ons voor 
 

Welkom 
 

Aanvangswoord 
 

Het verlangen om het hoger en verder te schoppen dan anderen, is 
van alle tijden en schuilt in ieder mens. 
Waar mensen macht en grootheid zoeken, spoort Jezus ons juist aan 
tot dienstbaarheid. Voor hem staat de zorg voor het kwetsbare leven, 
en voor wie niet gehoord of gezien wordt, centraal. 
 

Hij zegt: Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te 
dienen, dat is zijn levenswijze, en daartoe roept Hij ook ons 
vanmorgen op. 
  
We ontsteken het licht op de tafel, aan het licht van de Paaskaars, ter 
inspiratie en als teken dat de Levende in ons midden is. 
 

Aansteken van de tafelkaars 
 
Zingen:  Lb. 274: 1,2,3 (t.Hanna Lam, m. Wim Kloppenburg) 

 



 
 

2. Ontferm u God, kyrie eleïson,  
wees ons nabij, kijk speurend naar 
ons om,  
kom met uw vrede, uw 
barmhartigheid,  
zonder U raken wij de liefde kwijt.  
   

3. Wij zingen samen van uw gloria,  
dank voor het leven, dank U voor 
elkaar,  
geef ons uw geestdrift, vuur ons 
leven aan,  
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Bemoediging 
Onze hulp is de NAAM van de Heer, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
En die niet los laat het werk dat zijn hand begon. 
 

Gebed van toenadering 
Heer onze God, wat zijn wij zonder U? 
Onze Geest heeft uw licht nodig, 
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. 
Neem Gij ons leven in uw hand 
en reinig ons van ongerechtigheid. 
Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, 
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn 
en U mogen liefhebben en dienen 
met al onze krachten, Amen 
 
 

Zingen: Lb. 130: 1,3 (t. Willem Barnard, mel. Straatsburg1539) 
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3.Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.  

 Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord.  

 Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,  

 blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.  
  

 
Kyrie en gloria 
 
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood in de 
wereld en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen 
einde (...............) 
 

Daarom bidden wij u zingend Lb. 367b 

 
Zingen: Lb. 713: 1, 2 en 5 (t.Willem Barnard, m. Willem Vogel) 

 



 
 

2.Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan alwie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 
 

5.Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja. 

DE SCHRIFT 
 
Gebed van de zondag 
 

Getrouwe God, Gij die rechtvaardig zijt 
en zwakke mensen te hulp komt, open ons voor uw Woord 
en richt onze ogen op Hem die uw dienaar werd 
en in alles uw wil heeft volbracht. 
Laat zijn Geest op ons neerdalen, opdat wij Hem kunnen volgen, 
Jezus, uw Zoon, dit uur en alle dagen van ons leven,  
Amen 
 
 
Eerste lezing Jesaja 29: 17 - 24 
 
 
Zingen: Lb 678 vers 1, 2, 3 en 4 (t. Jan Wit,m. mel.Genève 1551)  
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2. De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen.  

Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen.  

Sion, verblijd u, want de Here doet  

u waarlijk goed.  

  

3. De regen zal, de vroege en de spade,  

u teken zijn van goedheid en genade.  

De beken zwellen en de vijvers zijn  

weer koel en rein.  

  

4. Daarna doet God de hoge hemel open  

en antwoordt op uw bidden en uw hopen.  

Hij giet zijn eigen Geest in overvloed  

op vlees en bloed.  

 
 
Evangelielezing Marcus 10: 32 - 45 
 
 
Zingen: Lb. 339a  

 
 
Overweging 
 
 
Orgelspel 
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Zingen: Lb. 1001: 1,2,3 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 

 
 

2.Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 
 
3.Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven. 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 
Toelichting op de inzameling 
 
Collectedoel: Kerken in Noord - Kameroen 
Rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457  o.v.v. Z009037 
 
 
Voorbeden met acclamatie lied 368j –  

 
 
Stil gebed afgesloten met  
Onze Vader 
die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel als ook op de aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
Leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van het kwaad 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid,  
Amen 
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Slotlied:  Lied van dromen en vergezichten (mel. Psalm 72) 

 
2. Verdwenen zijn de dictaturen, 
gevangenschap en pijn, 
verbanning en verdriet verduren, 
God zelf zal bij ons zijn. 
Wie in die dromen durft geloven 
voelt zelf verandering, 
vertwijfeling en wanhoop doven 
in blijde aarzeling. 
 
3. En licht en sterk,vol zachte krachten, 
die onverzet’lijk zijn, 
bevechten wij de kwade machten 
die niet te tellen zijn. 
Waar mensen putten uit de bronnen 
van droom als werk’lijkheid, 
daar is Gods toekomst al begonnen 
in onze levenstijd. 
 

Wegzending en Zegen 


