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Michazondag

Doe het anders!



Protestants Kralingen

Doe het anders!
orgelspel

O Gott, du frommer Gott | J.S. Bach



»

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



aanvangslied 837: 1 en 2 (staande)
“Iedereen zoekt U, jong of oud”  ––>



»



»



»



»



Vluchtelingen
  (klik hier)

http://oostrand.nl/liturgie/151101 vluchtelingen.pdf


gebed om ontferming en gloria door te zingen
lied 281: 1, 2, 4, 6, 8, 10

“Wij zoeken hier uw aangezicht”  ––>



»



»



»



»



»



»



DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag

kinderen gaan naar de nevendienst   ––>

lezing: Micha 6: 8 en Marcus 10: 41 - 45

daarna zingen psalm 130 C
“Uit de diepten”





lezing: Micha 6: 8 en Marcus 10: 41 - 45   ––>

daarna zingen psalm 130 C
“Uit de diepten”



»

Micha 6: 8
8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de heer van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

Marcus 10: 41 - 45

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 mis-
bruiken. 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.’



zingen psalm 130 C
“Uit de diepten”   ––>



»



»



»



»



lezing Lucas 18: 1 - 8   ––>

daarna zingen lied 995
“O Vader, trek het lot u aan”



»

Lucas 18: 1 - 8
1 Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te 
bidden en niet op te geven: 2 ‘Er was eens een rechter in een 
stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de men-
sen gelegen liet liggen. 3 Er woonde ook een weduwe in die 
stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe 
mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” 4 Maar lange 
tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al 
heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de men-
sen gelegen liggen, 5 toch zal ik die weduwe recht verschaffen 



»

omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me 
komen en vliegt ze me nog aan.’ 6 Toen zei de Heer: ‘Luister 
naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. 7 Zal 
God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen 
die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? 8 Ik 
zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als 
de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’



zingen lied 995
“O Vader, trek het lot u aan”   ––>



»



»



»



»



UITLEG  EN  VERKONDIGING   ––>

daarna zingen lied 975: 1 en 3:
“Jezus roept hier mensen samen”



• filmpje Michazondag

• filmpje Macht

http://www.oostrand.nl/liturgie/151101Micha Zondag 2015.mp4
http://oostrand.nl/liturgie/Macht.mp4




• filmpje 2 euro T-shirt

http://oostrand.nl/liturgie/The 2 Euro T-Shirt.mp4


zingen lied 975: 1 en 3:
“Jezus roept hier mensen samen”   ––>



»



»



»



»



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) Najaarszending

daarna zingen lied 970 (staande)
“Vlammen zijn er vele”   ––>



»



»



»



»



»



zending en zegen
beantwoord met gezongen  “Amen”
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