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5de zondag van de herfst

Dienstbaar 
 leiderschap



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

VOORBEREIDING

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende): 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 

 Wij openen ons voor u, o God
v: opdat uw Geest in ons kan dalen
 en worden tot onze eigen adem.
a: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat de kracht van wat U nog altijd beweegt
 ook ons de richting wijst.
a: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat uw liefde ons bezielen zal
 ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam.
a: Amen

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

gebed om ontferming
beantwoord met 299 E: (bij het gloria gaan we staan)

“Kyrie- en Gloriahymne” 
(I = mannen, II = vrouwen)

DIENST VAN HET WOORD

gebed bij de opening van het woord

kinderen gaan naar de nevendienst

schriftlezing uit Jesaja 29: 17 - 24

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

evangelielezing uit Marcus 10: 32 - 45

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

UITLEG EN VERKONDIGING



zingen uit de Ionabundel lied 40:
“Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam”

1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
 Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
 Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
 Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?
 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
 Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is?
 Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
 Hoor je ‘t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
 

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: ‘Help mij!’
 Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
 Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
 opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
 

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
 Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij! 
 Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
 en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
 

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
 Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
 Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
 en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de nevendienst

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

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

zending en zegen
beantwoord met gezongen “Amen”

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

Na afloop van deze dienst is er koffie / thee / limonade 
achterin de kerkruimte.



INFORMATIE OVER DE GEMEENTE:
kerkblad Caleidoscoop | www. protestantskralingen.nl

predikanten:
ds Ilse Hogeweg | t: (010) 435 41 44 

e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl

ds Rian Veldman | t: 06 142 730 13
e: r.veldman@protestantskralingen.nl

MEDEDELINGEN:

Nieuw adressenboekje
Er komt een nieuw adressenboekje van Protes-
tants Kralingen. Natuurlijk worden van een hele-
boel mensen gewoon de adressen overgenomen 
uit het boekje van vorig jaar. Maar kloppen al die 
gegevens nog wel? In de kerk liggen formulieren 
om uw gegevens voor het boekje (opnieuw) door 
te geven. Dat kan ook op de website. (N.B.: op 
het websiteformulier niet de entertoets gebrui-
ken om naar het volgende veld te gaan, maar de 
tab-toets.)
Nieuw: foto’s in het adressenboekje. Te vaak ken-
nen mensen elkaar wel van gezicht, maar niet bij 
naam. Foto’s helpen dat veranderen. Foto’s kunt 
u sturen naar Redactie adressenboekje, Leendert 
Butterstraat 44, 3062 XN ofwel e-mailen naar:
adressen@protestantskralingen.nl

VOLGENDE VIERINGEN:
 Zondag 25 oktober

Pro Rege, 10 uur: ds Rian Veldman
Koffiedrinken bij Marjan Verveda en Henk van Drunen

Zondag 1 november
Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg


