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Dienstbaar  leiderschap



Protestants Kralingen

Dienstbaar  leiderschap
orgelspel

Prelude over Melcombe 
(‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’, lied 215)



»

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):  

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 Wij openen ons voor u, o God

VOORBEREIDING



»

v: opdat uw Geest in ons kan dalen
 en worden tot onze eigen adem.

allen: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat de kracht van wat U nog altijd beweegt
 ook ons de richting wijst.

allen: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat uw liefde ons bezielen zal
 ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam.

allen: Amen



openingslied 217: 1, 2, 3 en 4 (staande)
“De dag gaat open voor het woord des Heren” ––>



»



»



»



»



gebed om ontferming 

beantwoord door 299 E  (I=mannen, II=vrouwen)
“Kyrie- en Gloriahymne”  ––>
(het Gloria-deel staande)



[I = mannen, II = vrouwen]

»



[staande]

»



»



»



»



»



DIENST VAN HET WOORD

gebed bij de opening van het woord 

kinderen gaan naar de nevendienst ––>

schriftlezing uit Jesaja 29: 17 - 24

daarna antwoordpsalm 146 C: 1, 2, 5 en 6
“Alles wat adem heeft love de Here”





schriftlezing uit Jesaja 29: 17 - 24

daarna antwoordpsalm 146 C: 1, 2, 5 en 6
“Alles wat adem heeft love de Here”



»

Jesaja 29: 17 - 24
17 Nog slechts een korte tijd,
 dan zal de Libanon weer een boomgaard worden,
 een boomgaard die is als een woud.
18 Op die dag zullen doven kunnen horen
 hoe uit een boek wordt voorgelezen,
 en blinden zullen met eigen ogen zien,
 bevrijd van duisternis en donkerheid.
19 Dan zullen verdrukten de heer weer loven,
 zwakken juichen om de Heilige van Israël.



»

20 Want het is gedaan met de geweldenaar,
 voorbij met de spotter.
 Ieder die op onrecht zint, zal vergaan:
21 wie 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.
23 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.
24 Ieder die verward was, zal inzicht verwerven,
 wie altijd klaagde, is vol begrip.
 



antwoordpsalm 146 C: 1, 2, 5 en 6
“Alles wat adem heeft love de Here”   ––>



»



»



»



»



»



»



»



»



evangelielezing uit Marcus 10: 32 - 45   ––>

daarna zingen lied 990: 1 allen, 2 v, 3 m, 4 v, 5 m, 6 allen
“De laatsten worden de eersten”



»

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 Je-
ruzalem, 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 Ze 
zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem ge-
selen 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.’ 36 Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je 
doe?’ 37 Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een 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 be-
stemd.’
41 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woe-
dend 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 belangrijk-
ste 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.’



zingen lied 990: 1 allen, 2 v, 3 m, 4 v, 5 m, 6 allen
“De laatsten worden de eersten”    ––>



»

 (vers 1: allen)



 (vers 2: vrouwen)

»



 (vers 3: mannen)

»



 (vers 4: vrouwen)

»



 (vers 5: mannen)

»



 (vers 6: allen)

»



UITLEG  EN  VERKONDIGING   ––>

daarna zingen uit de Iona bundel lied 40:
“Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam”





zingen uit de Iona bundel lied 40:
“Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam”   
––>



   1. Wil   je     op-staan   en   Mij    vol-gen     als    ik     noem    je 

naam?         Wil  je    die - nen    in ‘t ver - bor - gen,  zon - der  

roem     of       faam?          Wil je      le  -  ven  op    de     wind, 

   broos en kwets-baar   als  een    kind?          Zul   je    ge  -  ven 

 wat   Ik     vind    in     jou   en      jij         in        Mij? »



   2. Wil  je  gaan op    nieu - we  we - gen, steil   en       on  -  ge-

    wis?          Wil  je     zijn  tot   hoed’ en     ze  -  gen voor wie

vreemd’-ling       is?            Val  je    niet   een mens te     hard 

       die in      leu - gens    is    ver-ward?         Hoor je‘t  klop - pen

  van mijn   hart  in     jou    en      jij        in        Mij? »



   3. Wil je    gids  zijn   voor  de   blin - de    die    je  smeekt: ‘Help

   mij!’         Wil  je   vech-ten    voor  een   kind, ge - van - gen 

   en       on   -   vrij?             Zie  je      in   ont - fer - ming  aan, 

       ie-der      die     al - leen moet  gaan,         op-dat   groe-ie 

mijn  be - staan  in     jou    en     jij         in         Mij? »



    4. Wil je    zien dat    wat   Ik     zie:  jouw  ga - ven      ve  -  ler-

    lei!            Wil  je     luist’ren    als     Ik   zeg:   ‘Een   ko - nings-

 kind     ben         jij!           Wil   je     ge - ven  wat    je     hebt, 

      dat de      we - reld   zich  her - schept        en mijn   le - ven

wordt ge - wekt in     jou    en      jij         in        Mij? »



   5. Heer van   lief - de     en   van   licht, ver - vul  mij     met      uw

   Geest.        Laat mij  zijn   op       U    ge  -  richt, en   maak mij

     on   -   be  -  vreesd.        Dat  ik     in     uw  voet-spoor   ga, 

        uw ont - fer  -  ming ach- ter   -   na,           en met   lijf   en

   ziel    be  -  sta     in      U     en     Gij         in        mij. »



dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de kindernevendienst    ––>

inzameling van de gaven

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN





inzameling van gaven voor:
  1) Kerk
  2) Kerk-in-actie: Werelddiaconaat

daarna slotlied 422 (staande)
“Laat de woorden die we hoorden”  ––>



»



»



»



»



»



»



zending en zegen
beantwoord met gezongen  “Amen”



Protestants Kralingen

orgelspel:
Postlude over Sine Nomine 
(‘Voor alle heiligen in heerlijkheid’, lied 727)

er is nu koffie / thee / limonade achterin de kerk

Liedboek licentie L22807


