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VAN BUITEN NAAR BINNEN 
Welkom   
 

Aansteken van de kaars 
 
We gaan staan 
 

Openingslied  Lied 209: 1  
 

Heer Jezus, o Gij dageraad, 
wend naar ons toe uw licht gelaat. 
Uw Geest die in de waarheid leidt 
zij onze gids in deze tijd. 
 
Stilte 
 
Groet en bemoediging 
voorganger: We begroeten elkaar in de naam van die God,  
                        die sprak "er zij licht"  
allen:  en er was licht 
voorganger:  in de naam van Jezus 
allen:   Gods licht in de duisternis 
voorganger: in de naam van de Heilige Geest 
allen:  die mensen aan het licht brengt. Amen.  
 
We gaan zitten 
                         
Vervolg  Lied 209: 2, 3  
 

Geef dat ons hart mag zijn gericht 
op U die ons verstand verlicht, 
opdat uw naam ons steeds nabij, 
uw lof op onze lippen zij, 
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totdat met alle eng'len saam 
wij zingen: heilig is Gods naam!, 
en zien U in het zalig licht 
van aangezicht tot aangezicht. 
Gebed om ontferming ,  
afgesloten met het zingen van Lied 301k  Kyrie eleison 
In wisselzang met de gemeente 
I: voorganger 
II: gemeente 
 

Gloria        Lied 984: 1, 4, 6   
 

Gezegend die de wereld schept, 
de dag uit nacht tot leven wekt, 
het licht der zon roept en de maan, 
de sterren om op wacht te staan. 
 

Gezegend die de mensen roept 
tot liefde, vruchtbaarheid en moed 
om voor elkander te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam. 
 

Gezegend zijt Gij om de Geest 
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt. 
  
RONDOM DE SCHRIFTEN 
Gebed van de zondag 
 

Eerste Lezing    Jesaja 59: 9 – 20 (NBV21) 
 

Antwoordlied      Psalm 14: 2, 4   
 

De Heer ziet uit de hemel, of nog één 
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de wijsheid heeft om naar zijn woord te horen, 
of één Hem zoekt. Geen wil zich aan Hem storen. 
Geen mens die goed doet in de wereld, neen, 
God vindt er geen. 
Zie hoe de schrik hen eensklaps overmant: 
God treedt in 't krijt voor hen die naar Hem vragen, 
Hij maakt te schande wie zijn volk belagen; 
het blijft verdrukt, bedreigd van alle kant, 
maar in Gods hand. 
 
Tweede Lezing    Marcus 10: 46 – 52 (NBV21) 
 
Antwoordlied       Lied 534:1  
 

Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God 
 
Preek  
 
Muziek 
 
Afscheid 
 
Dankwoord 
 
Presentatie nieuwe medewerkers 
 
Belofte van geheimhouding 
 
We gaan staan 
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Vraag aan de gemeente 
Gemeente, nu Corlien Dirksen zich bereid heeft getoond 
mee te werken aan de diaconale roeping van de gemeente, 
en Clarie Boon, zich bereid heeft getoond mee te werken 
aan de pastorale roeping van de gemeente, wil ik u vragen:  
Belooft u haar beiden te aanvaarden in het werk dat zij 
doen, haar te omringen met uw medeleven, haar te dragen 
in uw gebeden en met haar mee te werken in de dienst aan 
onze Heer? 
 
Wat is daarop uw antwoord? 
Gemeente: Ja, dat beloven wij. 
 
Beaming  Lied 416: 1, 2   
 
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. 
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. 
 
We gaan zitten 
 
Dienst aan de Wereld 
Mededelingen 
            
Dank – en voorbeden, stil gebed 
Afgesloten met: 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. 
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Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
VAN BINNEN NAAR BUITEN 
Slotlied (staande) Lied 825: 1, 4, 5  
 

De wereld is van Hem vervuld, 
die 't kennen gaat te boven, 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 
wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
onwetend wij geloven. 
 

Hij meet ons tijd en ruimte toe 
genoeg om Hem te vinden. 
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 
wij tasten in den blinde 
naar Hem, uit wie ons leven is. 
Eens treedt Hij uit de duisternis 
en noemt ons zijn beminden. 
 

Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 
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Heenzending en zegen  
Beaming 
Orgel 
 
 
Gelukkig dat 
het licht bestaat 
en dat het met 
me doet en praat 
en dat ik weet 
dat ik er vandaan 
kom, van het licht 
of hoe dat heet 
  
Hans Andreüs 
 
 
 
Collecte 
 
De eerste collecte is voor Guatamala (Kerk in Aktie) en de 
tweede voor de diaconie 
 
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met 

discriminatie en zelfs huiselijk geweld. Een 

vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in 

Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en 

strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het 

biedt vrouwen een bijbels-theologische opleiding waarna 

ze actief kunnen worden in de kerk of samenleving. Dit 

geeft hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum 

helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp 

nodig hebben na huiselijk geweld. 
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U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de 

diaconie  

NL 20 RABO 0306985683 o.v.v. collecte 24 oktober 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


