Zondag 21 oktober 2018

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
voorganger:
organist:
fluitist:
lector:

ds. Freek Bakker
dhr. Herman Lodder
dhr Emil de Jong
mevr. Wilma Saraber

OM TE BEGINNEN
Welkom
v. Wij staan op en worden stil voor God
Groet:
v. De Eeuwige is met u
a. ook met u zal God zijn (gezongen)
Bemoediging
v. Onze Hulp is de Naam van de Eeuwige
a. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw is tot in eeuwigheid
a. en het werk van Zijn hand niet loslaat
Drempelgebed
v.
Barmhartige God
naar uw huis zijn wij gekomen
omdat wij bij U rust willen vinden
k.
omdat wij bij U thuis willen zijn
omdat we het bij U goed willen hebben
v.
Geef ons dan ook rust
doe ons hier thuis zijn
als uw kinderen
k.
Wees bij ons
en breng vrede in ons hart
v.
Van U verwachten wij onze hulp, God
onze redding, ons heil
k.
Hoor ons daarom aan
en heet ons welkom in uw huis
a.
Amen

naar Psalm 84

Aanvangslied: Lied 713 vers 1, 2 en 3
‘Wij moeten Gode zingen’ (waarna wij gaan zitten)

Kyrië:

Gloria:

Gebed
telkens als de voorganger zegt ‘Wees barmhartig’,
zingen wij Lied 301h ‘Kyrie eleison’
Lied 302 vers 1 ‘ God in den hoog’ alleen zij eer’

DE SCHRIFT
Gesprek met de kinderen
Zingen: Lied 288

Lezing:

Exodus 21: 28-31

28

Wanneer een stier een man of vrouw zodanig stoot dat deze sterft,
moet die stier gestenigd worden en mag het vlees ervan niet gegeten
worden. De eigenaar gaat echter vrijuit. 29Maar als die stier een man of
vrouw doodt terwijl hij voor die tijd al stotig was, en de eigenaar was
gewaarschuwd maar had hem niet vastgezet, dan moet niet alleen de
stier gestenigd worden maar moet ook de eigenaar ter dood gebracht
worden. 30Legt men hem een afkoopsom op, dan moet hij als losprijs voor
zijn leven de volle som die hem wordt opgelegd betalen. 31Deze regels
gelden ook als de stier een jongen of meisje stoot.
Lied: Psalm 119 vers 30 ‘Ik overpeins de diepten van uw wet’
Lezing: Jesaja 43: 1-4
1

Welnu, dit zegt de HEER,
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,
ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!
2
Moet je door het water gaan – ik ben bij je;
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.
3
Want ik, de HEER, ben je God,
de Heilige van Israël, je redder.
Voor jou geef ik Egypte als losgeld,
Nubië en Seba ruil ik in tegen jou.
4
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,
zo waardevol, en ik houd zo veel van je
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou,
ja alle volken om jou te behouden.

Lied: Psalm 124 vers 1 en 4 ‘Laat Israël nu zeggen blij van geest’

Lezing: Marcus 10: 32-45
32

Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de
leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren
bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou
overkomen: 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. 34Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem
geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.’
35
Jakobus 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.’
41
Toen 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.’

Lied: 992 vers 1 en 2 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’

Uitleg en verkondiging

DE TAFEL
Muziek
De gebeden
Dankgebed, voorbede en stil gebed
Mededelingen
Inzameling van de gaven
1. Avondmaalscollecte (Weeshuis Peduli Anak te Lombok)
2. Algemeen kerkelijke arbeid

Lied: 393 vers 1 en 2 ‘Als ik in deze stille tijd’
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Nodiging
Vredegroet: Lied 397 ‘Vrede gaat van hand tot hand’
Tafelgebed met daarin Lied 985 vers 1 en 3 ‘Heilig, heilig, heilig’
Lam van God: Lied 408 e ‘Lam van God’
Gemeenschap van brood en wijn
Ondertussen zingen wij de volgende Taizéliederen:
Lied 568a ‘Ubi caritas et amor’

Lied 103e ‘Bless the Lord, my soul’
Lied 921 ‘Christe lux mundi’
Lied 117d ‘Laudate omnes gentes’

ALS WE WEER OP WEG GAAN

Slotlied: Lied 713 vers 4 en 5 ‘De lier hing aan de wilgen’ (staande)
Zegen
v …… (de zegen)
A:

