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Klokgelui / Orgelspel over lied 217: De dag gaat open voor het woord des Heren / Welkom
Aanvangslied: Lied 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht [ orgelspel – reciteren vers 1 – orgelspel]
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht

Bemoediging:

Ambtsdrager:
Allen:

ik roep zijn NAAM, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed
Psalm van de zondag: Psalm 122

* inleidend orgelspel

*Vertolking Huub Oosterhuis
Klaarwakker en opgetogen
Daar staat de zetel van het Recht
was ik toen ze me riepen:
daar staat de Tafel der armen.
we gaan naar het huis van Je -weet- wel,
Vraag vrede voor de stad,
En nog even en mijn voeten
vrede binnen haar muren
staan in jouw poorten, Stad!
en buiten rondom in de velden
Jeruzalem, hoge veste
Stad van vrede, zwart profiel
huizen, schouder aan schouder
tegen oplichtende hemel.
hecht gevoegd, één geheel.
Omwille van heel de wereld
Daarheen gaan de stammen, de Twaalf
zeg ik: vrede voor jou
de stammen van God, de ENE
Omwille van onze kinderen
om te getuigen van Hem
zingen wij: vrede voor jou
dank te betuigen zijn NAAM
 Uitleidend orgelspel

Smeekgebed, afgesloten met Kyrie
Gesproken Gloria & Gloriamuziek Kom nu met zang van zoete tonen [ lied 865]
Gebed van de zondag
Eerste lezing: Jesaja 29: 17 - 23
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Nog slechts een korte tijd,
dan zal de Libanon weer een boomgaard worden,
een boomgaard, die is als een woud.
Op die dag zullen de doven kunnen horen
hoe uit een boek wordt voorgelezen
en blinden zullen met eigen ogen zien
bevrijd van duisternis en donkerheid.
Dan zullen verdrukten de HEER weer loven
zwakken juichen om de Heilige van Israël.
Want het is gedaan met de geweldenaar,
voorbij met de spotter.
Ieder die op onrecht zint, zal vergaan:
wie een ander valse beweringen ontlokt,
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wie de rechters in de poort wil verstrikken,
wie het recht van de rechtvaardigen schendt
met loze beweringen.
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.
Want 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.

Lied 775: Dag der dagen, als de tijden
1. Dag der dagen, als de tijden
zich tot heil zullen verwijden
voor wie bovenmate lijden.

- reciteren onder orgelspel

2. Dag van eindeloos erbarmen
en gerechtigheid aan armen
die aan recht zich zullen warmen.

3. Dag van glorie voor verdrukten
en verheffing van wie bukten
alle aan het stof ontrukten.

4. Dag van vinden van diegenen

5. Dag van brood en herverdelen, 6. Dag van zon en dag van vrede,
voedsel voor ontelbaar velen
alle droefheid is verleden
om wie mensen nu nog wenen.
diepe wonden zullen helen.
in een onaantastbaar heden.
die door grof geweld verdwenen

Tweede lezing: Marcus 10: 32-45
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Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de
mensen die hem 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 schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de
heidenen.34 Ze 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, wij willen dat u voor ons doet, wat we u vragen.” 36 Hij vroeg hun: “Wat willen jullie dan, dat ik
voor jullie doe?” 37 Ze zeiden: “Wanneer u heerst in uw glorie, laat één van ons dan rechts van u zitten, en de
ander links.” 38 Maar 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, 40 maar 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. 42 Jezus 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. 43 Zo mag het bij jullie niet gaan.
Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44 en wie van jullie de eerste wil zijn ,
zal ieders dienaar moeten zijn, 45 want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar
om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen”.

Acclamatie (allen):

Gij zijt het licht der wereld, Gij zijt onze vrede , Lof zij U, Christus

Uitleg en verkondiging
Piano-improvisatie over lied 376 – Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister
Mededelingen
Gebeden:

Dankgebed, voorbeden en stil gebed met een gesproken acclamatie:
Allen: Adem van God, vernieuw ons bestaan!
Onze Vader - door allen

Slotlied: Lied 422
1 Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

orgelspel - couplet 1 en 2 - orgelspel – couplet 3

2 Laat ons weten
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten
vuur dat U ontsteekt.

3 Laat ons hopen
biddend hopen
dat de liefde wint
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods Rijk begint.

Zending en zegen
Orgelspel

Na orgelspel verlaten wij - op aanwijzing van de koster –
de kerkruimte en treft u bij de uitgang de collectezakken aan.

