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Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds lange tijd in de 
Leidraad zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt! 

 
Orgelspel 
 
De ambtsdragers komen binnen 

 
Welkom en mededelingen  
 

Aanvang 

 
 Inleiding op de dienst 

 
(We gaan zo mogelijk staan) 
 
Aanvangslied (door voorzangers): Psalm 146: 1, 2    

 

Stilte 

 
Bemoediging: 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.:                  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a.:                  en niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
(Apostolische) Groet: 
v.:                  Genade zij u en vrede van God, onze Vader, 
                       en van Christus Jezus, onze Heer. 

a.:                   Amen. 

 
Drempelgebed  
V: Hoor ons aan, Eeuwige God, 

A: HOOR NAAR ONS BIDDEN 

V: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw, 

A: GEEF ONS UW GENADE! 

V: Breng ons in het reine met U en met elkaar. 

A: ZEGEN ONS MET VREDE EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. 
AMEN  

 

Psalm 146: 3, door voorzangers 
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(We gaan weer zitten) 
 
Kyrië gebed:  
V: Vanwege alle pijn, 
 bij mensen groot en klein, 
 Heer, wil bij ons zijn 
A: Heer, wil bij ons zijn. 
 
V: Vanwege groot verdriet, 
 Gij zijt toch die het ziet, 
 Heer, vergeet ons niet 
A: Heer, vergeet ons niet 
 
V: Vanwege zoveel nood, 
 in het klein en in het groot, 
 Heer, verjaag de dood. 
A: Heer, verjaag de dood. 
 

Lofprijzing : Lied  304 (Zing van de Vader die in den beginne) 
 

WOORDDIENST 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Jesaja 29: 18-23 (Naardense Bijbel) 

 
Psalm 124: 4 (Die onze boeien slaakt, het is de Heer) 

 
Schriftlezing: Marcus 10: 32 – 45 (NBV21)   
 

Lector: Zo luidt het woord van de Heer   

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

 
Uitleg en verkondiging 

 
Lied 990  (De laatsten worden de eersten), door allen 
gezongen  
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DIENST van GAVEN en GEBEDEN 

 
 
Gebeden:  Dankgebed  
  Voorbeden:  

Stil gebed 

Allen: ‘Onze Vader’  
Collecte:  
Bij de uitgang staan twee bussen gereed om uw gaven in te doen. Meedoen aan de 
collecte kan zeker ook digitaal.. U kunt uw bijdrage geven via de collecte-app, of 
overmaken naar het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zie 
voor verdere informatie de website, de digitale nieuwsbrief of het kerkblad. 
Deze zondag is de collecte bestemd  voor ZWO project 2021-2022 Hospice Gentlecare 
 

Slotlied  569 (Toen Jezus wist: nu is gekomen), door allen 

gezongen 

(We gaan zo mogelijk staan)   

Uitzending en zegen 

 

 
Orgelspel 
 
 

Na de dienst is er – bij goed weer- koffie, thee en limonade op het pleintje voor de kerk 
 

 
Volgende week, zondag 24 oktober, gaat Ds. Maarten Hameete voor in de  

De Leidraad; ook deze dienst begint om 9.30 uur. 
 

Telefoonnummer pastoraal centrum: (070) 3278413 
Als u een keer met een predikant of iemand anders van de kerk wilt spreken, belt u dan 
dit nummer voor een afspraak. 
U krijgt pastoraal coördinator Annemieke Hartman aan de lijn als u belt tijdens de 
spreekuren op dinsdag, woensdag en donderdag, van 9.00 tot 10.00 uur. 
Voor dringende zaken is dit nummer altijd bereikbaar. 

 
 

Als u wilt reageren op deze dienst en/of de preek, mailt u dan naar de 
voorganger:   a.sterrenburg@planet.nl 

mailto:a.sterrenburg@planet.nl

