
Orde van dienst
voor de viering op zondag 17 oktober 2021

in de Goede Herderkerk te Borger
Vijfde zondag van de herfst

Voorganger: ds. Hendrik Marsman (Nooitgedacht)
Muzikale begeleiding: Egbert Willigers

Lector: Diny Krijgsman
liturgische kleur: groen: kleur van hoop, groei en toekomst

Klokgelui, inleidende muziek

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

NADEREN

Intro bij de vijfde herfstzondag (voorganger; naar Psalm 118)
de gemeente gaat staan

Opgangspsalm bij de vijfde herfstzondag, psalm 118 : 9, 1

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juich nu met ons en wees verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg’nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Aansluitend: Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

‘Sjema Israel’; ‘Hoor, Israël’ (Deut. 6,4-5; Naardense Bijbel)

Voorganger: Hoor, Israël!- de Ene is onze God, de Ene alleen!
Liefhebben zul je de Ene, je God,
met heel je hart, met heel je ziel en met al je macht!

Gemeente: Halleluja!

Verstilling, bemoediging en groet
de gemeente gaat zitten
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Drempelgebed

voorganger: Eeuwige God,
GEMEENTE: dichtbij in de hemel,
voorganger: wij bidden u, wees hier aanwezig,
GEMEENTE: God van de machten - licht in ons midden - en hoor ons gebed!
voorganger: Heer, wij geloven,
GEMEENTE: kom ons ongeloof te hulp!
voorganger: Vergeef ons waar wij U verloochenden, 

veel vaker nog dan drie keer,
GEMEENTE: opdat wij herleven.
voorganger: Dat bidden wij, in Jezus’ naam.
GEMEENTE: Amen.

Ochtendlied: lied 213

Allen: Morgenglans der eeuwigheid, / licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd / uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht / onze nacht!

Mannen: Laat als milde morgendauw / uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw / van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost / onverpoosd.

Allen: Laat uw heil’ge liefdegloed / onze koude werken doden
en versterk in ons de moed / om, de eeuw’ge nacht ontvloden,
voordat wij tenondergaan, / op te staan.

Vrouwen: Breekt de jongste morgen aan, / geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan / alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest / onbevreesd.

Allen: Overstroom ons met uw licht, / klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in 't gericht, / maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid / voor altijd.

Kyriegebed; na: Daarom roepen wij (voorganger), zingt de

GEMEENTE: (3x)

Voorganger: ... Amen

Zingen aansluitend: Gloria; psalm 103c : 1, 3, 5

Loof de Koning, heel mijn wezen, / gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen / en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning, / tot gij Hem ontmoeten zult.
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Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, / Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons / van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, looft uw Heiland, / die het licht is in de nacht.

Engelen, zing ja en amen / met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buig u tezamen / en gij sterren hemelhoog!
Loof uw Schepper, loof uw Schepper, / loof Hem, die het al bewoog!

Tien Woorden

Zingen: psalm 103c : 2, 4

Loof Hem als uw vaad’ren deden, / eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede, / zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, looft uw Vader, / tot uw laatste adem toe.

Snel vergaan de mensenkind’ren / als de bloemen op het veld.
God alleen is onverminderd / steeds dezelfde sterke held!
Loof de Heer van dood en leven, / Hem die onze dagen telt.

HOREN EN VERSTAAN

Gebedsgroet
voorganger: De Heer zij met u!
GEMEENTE: Zijn Geest ook met u!

Gebed om de Geest

Bijbelkaars ontsteken, Bijbel openen,

Uit de Schriften: ‘De Nieuwe Bijbelvertaling’, 2004; Jesaja 29, 18-24 (lector)

Evangelielied: lied 991 (wisselend door allen, mannen en vrouwen)

a. De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

a. God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

m. Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzegd,
wie achter is gebleven
krijgt eerstgeboorterecht.

v. Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.

m. Wie later is geboren
komt eerder aan de tijd,
wie lager thuisbehoren
gaan hogerop vrijuit.

v. Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.
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a. Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.

a. De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop! 
Kiest dan de goede plaatsen
en geeft uw hart aan God.

Evangelie: Marcus 10, 32-45 (lector)

Schriftacclamatie: lied 267 

U komt de lof toe, U het gezang, / U alle glorie, 
Vader, o Zoon, o heilige Geest, / in alle eeuwen der eeuwen.

Preek

Muzikaal meditatief

Preeklied: lied 185: 1 - 4 (Elb)

Leer mij uw weg, o Heer; leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg.
Houd mij in evenwicht, dat 'k voor uw aangezicht
wandel in 't volle licht, leer mij uw weg.

Als vrees soms 't hart benauwt, leer mij uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij uw weg.
Help mij in vreugd en pijn, noodweer of zonneschijn
steeds blij in U te zijn, leer mij uw weg.

Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg.
't Leven zij lang of kort, leer mij uw weg.
Is dan mijn loop volbracht, vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht, leer mij uw weg.

Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij.
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht, Jezus geeft licht en kracht.
Ieder die Hem verwacht; Hij is nabij.

de gemeente gaat staan
Credo

Instemming: lied 343 : 1-4 (Elb)

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
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Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep, 
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?  

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.  
geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed.  
roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam!

de gemeente gaat zitten

GEBEDEN EN GAVEN  

Dankzegging en voorbeden: lied 367e (4x)

Voorganger: ...en wij bidden:

GEMEENTE:

Gebed van de Heer: lied 466 (Elb)

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij aan anderen vergeven;
en leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. 
Amen.

Inzameling van de gaven
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GEZEGEND GEZONDEN
de gemeente gaat staan

Slotlied: lied 416: 1 - 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Heenzending (zegening van Aäron)

Allen: lied 415 : 3
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

áÙá

Afsluitend orgelspel
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