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Orgelspel  
 
Welkomstwoord en mededelingen namens de 
kerkenraad 
 
Intochtslied: Lied 146: 1  
 

Zing, mijn ziel, voor God uw Here,  
zing die u het leven geeft.  

Zing, mijn ziel, uw God ter ere,  
zing voor Hem zolang gij leeft.  

Ziel, gij zijt geboren tot  
zingen voor de Heer uw God.  

 
VOORBEREIDING  
 
Bemoediging en groet  
 
Zingen: Lied 146: 4  
 

Aan wie hongert geeft Hij spijze,  
aan verdrukten recht gericht.  

Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,  
blinden geeft Hij het gezicht.  
Hij geeft de gebukten moed  

en heeft lief wie zijn wil doet.  
 

Aansteken paaskaars  
Stilte 
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Kyrie 
 
Zingen: Glorialied 867  
 

1. Loof overal, loof al wat adem heeft,  
loof God die leeft.  

Zo hoog de hemel niet  
of daarheen reikt het lied,  

de aarde niet zo wijd,  
of God wordt lof bereid.  

Loof overal, loof al wat adem heeft,  
loof God die leeft.  

 
2. Loof overal, loof al wat adem heeft,  

loof God die leeft.  
De kerk zingt schoon en luid  
het lied dat niemand stuit,  

het hart is ’t bovenal,  
dat eeuwig zingen zal.  

Loof overal, loof al wat adem heeft,  
loof God die leeft.  

 
Dienst van het Woord  
 
Inleiding op de lezingen  
 
Gebed om de hulp van de Heilige Geest  
 
Eerste lezing: Jesaja 29: 18-24   
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18Op die dag zullen doven kunnen horen hoe uit een boek 
wordt voorgelezen, en blinden zullen met eigen ogen 
zien, bevrijd van duisternis en donkerheid.19Dan zullen 
verdrukten de HEER weer loven, 20Want het is gedaan 
met de geweldenaar voorbij met de spotter. Ieder die op 
onrecht zint, zal vergaan: 21wie een ander valse 
beweringen ontlokt, wie de rechters in de poort wil 
verstrikken, wie het recht van de rechtvaardige schendt 
met loze beweringen. 22 Daarom – dit zegt de HEER, die 
Abraham bevrijd heeft, over de nakomelingen van Jakob: 
Jakob zal niet meer te schande staan, zijn gezicht niet 
meer van schaamte verbleken 23Want wanneer zijn 
kinderen zien wat ik in hun midden heb verricht, zullen zij 
eerbied hebben voor mijn naam, de heiligheid erkennen 
van de Heilige van Jakob en de God van Israël vrezen. 
24Ieder die verward was, zal inzicht verwerven, wie altijd 
klaagde, is vol begrip. 
 
Zingen: Lied 598 
 

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft (2x) 
 
Tweede lezing: Marcus 10: 33-45  
33‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de 
Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters 
en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen 
veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. 34 



5 

 

 
Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en 
hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij 
opstaan.’35Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, 
kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat u voor 
ons doet wat we u vragen.’ 36Hij vroeg hun: ‘Wat willen 
jullie dan dat ik voor je doe?’ 37Ze zeiden: ‘Wanneer u 
heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u 
zitten en de ander links.’ 38Maar Jezus zei tegen hen: 
‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker 
drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik 
moet ondergaan?’ 39‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. 
Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken 
die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal 
ondergaan, 40maar wie er rechts of links van mij zal 
zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan 
hen voor wie ze zijn bestemd.’41Toen de andere 
leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op 
Jakobus en Johannes. 42Jezus riep hen bij zich en zei 
tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden 
door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht 
misbruiken. 43Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van 
jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten 
dienen, 44en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders 
dienaar moeten zijn, 45want ook de Mensenzoon is niet 
gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en 
zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ 
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Zingen: Lied 346: 1, 2, 7, 8, 9 en 10  
 

1. Roept God een mens tot leven,  
wie weet waarom en hoe,  

hij moet zichzelf prijsgeven,  
hij leeft ten dode toe.  

2. Gods woord roept door de tijden  
zijn volk en grijpt het aan.  

Hij doet het uitgeleide  
het moet de zee ingaan.  

 
7. Wie Jezus’ kelk wil drinken,  

zijn doop wil ondergaan,  
zal in de dood verzinken  
en uit die dood opstaan.  

8. Hij zal zijn leven geven,  
hij maakt zichzelf tot brood –  

hij sterft en anderen leven,  
hij overleeft de dood.  

 
9. Wie weerloos in de aarde  

als graan gestorven is,  
wordt tot het brood verzameld  

dat aller leeftocht is.  
10. O Heer, Gij zult ons breken  

en geven aan elkaar.  
Uw tafel is het teken,  

uw vrijmacht maakt het waar.  
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OVERDENKING  
 
Orgelspel  
 
GEBEDEN EN GAVEN  
 
Gelegenheid om een kaarsje te ontsteken  
 
Voorbede, stil gebed, Onze Vader   
 
Collecten  
1ste : Kerk in Actie / Werelddiaconaat  
2de  : Ouderenwerk eigen gemeente  
 
Slotlied 416  

 1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  

met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  

bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  

in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
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4. Ga met God en Hij zal met je zijn,  

tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  
Zegen  
 
Lied 425 Vervuld van uw zegen 
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  

in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  

Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  

door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  

 
 
 
 
 
 
Zondag 24  oktober zal ds. P. Hendriks uit Hengelo 
voorgaan in de dienst. Aanvang: 10.00 uur. U bent dan 
weer van harte uitgenodigd.  


