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1e zondag van de Herfst 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Inleidende muziek 
 

Woord van welkom 
 
De kaarsen worden aangestoken 

 
Lied 275 

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
 en hoe onzegbaar ons nabij. 
 Gij zijt gestadig met ons bezig 

 onder uw vleugels rusten wij. 
 

2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
 niet hoog en breed van ons vandaan. 
 Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 

 dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 

3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
 en niemand heeft U ooit gezien. 
 Maar wij vermoeden en geloven 

 dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 

Bemoediging 
Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 

 
Drempelgebed 
 

Lied 1010 
1 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

 de wereld wil slechts strijd. 
 Al wordt het recht beleden, 
 de sterkste wint het pleit. 

 Het onrecht heerst op aarde, 
 de leugen triomfeert, 

 ontluistert elke waarde, 
 o red ons sterke Heer. 

 
2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 de aarde wacht zo lang, 

 er wordt zo veel geleden, 
 de mensen zijn zo bang, 

 de toekomst is zo duister 
 en ons geloof zo klein; 
 o Jezus Christus, luister 

 en laat ons niet alleen! 
 



3 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 Gij die de vrede zijt, 
 die voor ons hebt geleden, 

 gestreden onze strijd, 
 opdat wij zouden leven 

 bevrijd van angst en pijn, 
 de mensen blijdschap geven 

 en vredestichters zijn. 
 
4 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

 bekeer ons felle hart. 
 Deel ons uw liefde mede, 

 die onze boosheid tart, 
 die onze mond leert spreken 
 en onze handen leidt. 

 Maak ons een levend teken: 
 uw vrede wint de strijd! 

 
 
DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

Groet 
De Heer zal bij u zijn 

DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Zondagsgebed 

 
Moment met de kinderen 

 
Zingen: Ga je mee? of een ander kinderlied 
 

Lezing uit Marcus 9:30-37 
30 Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand 

dat te weten kwam, 31 want hij was bezig zijn leerlingen te onderrichten. Hij zei 
tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen, die hem zullen doden, 
maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.' 32 Ze begrepen deze uitspraak niet, 

maar durfden hem geen vragen te stellen.  
33 Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze binnenshuis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover 

waren jullie onderweg aan het redetwisten?' 34 Ze zwegen, want ze hadden onderweg 
met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 35 Hij ging zitten 
en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de 

minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.' 36 Hij pakte een kind op en zette 
het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 37 ‘Wie zo'n 

kind opneemt omwille van mij, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, 
maar hem die mij gezonden heeft.'  

 
Lied 339f 

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven; wij danken U. 

 
Uitleg en verkondiging 

 
Lied 1001 
1 De wijze woorden en het groot vertoon 

 de goede sier van goede werken 
 de ijdelheden op hun pauwen troon 



 de luchtkastelen van de sterken 
 al wat hoog staat aangeschreven 
 zal Gods woord niet overleven 

 hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
 beschaamt de ogen van de sterken. 

 
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 - 

 hij zal zijn ogen niet geloven. 
 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
Dankzegging en voorbeden 

Responsie: Lied 368j 
HEER, HOOR ONS BIDDEN, 
LAAT KOMEN UW RIJK! 

 
Stil gebed 

Onze Vader, .... 
 
Slotlied 838 

1 O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 
 

2 Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

3 Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 



opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 

die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 

van vrede en genade. 
 

4 Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
Wegzending en zegen 

 
Amen 
 

Collecte bij de uitgang 


