
Opzet voor de dienst op  19 sept 2021       (dd. 13/9/21) 
Thema:   Een mens lijdt dikwijls het meest … 
 
 Ouderl.v.dienst: K. Oosterkamp 
 Organist : Sander ter Veen 
 1e collecte : Kerk in Actie-Noodhulp Syrië   
 2e collecte : Kerkelijk beheer 
 3e collecte : Rente en aflossing 
            Lector:                    Debora Duker 
 Tienerkerk : in het Kompas 
 
Welkom/ mededelingen ouderling van dienst 
  
Zingen: Psalm/ NLB  80: 1, 2, 7   
 
1 O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 

2 Wek op uw kracht en kom bevrijden 
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 
Die troont daar op de cherubim, 
gedenk uw dienaar Efraïm, 
laat zijn gebed niet onverhoord! 
Herder Israëls, leid ons voort! 

7 Dan zullen wij niet van U wijken, 
uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
uw naam is ons als uw gelaat: 
een sterrenbeeld, een dageraad. 
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 
Stil gebed, aanvangswoord en groet 
 
Glorialied  Evangelisch lied 166: 1, 2 en 4   
 
1 Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen, 
laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden, 
stralende zon, 
van onze liefde de bron, 
de toekomst ligt in uw handen. 
 
2 Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen, 
uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen; 
Gij houdt de wacht, 
en ook al dreigt soms de nacht, 
reeds glanst het licht van de morgen. 
 



4 Vader, U loven wij - draag ons door schade en schande, 
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden; 
Christus, ons licht, 
op wie ons hart is gericht, 
ons leven ligt in uw handen! 
 
Berichten uit de gemeente 
 
Gedenken overlijden van  Eitje Wolters- Pomper  
gevolgd door het zingen van  ELB 189a: 1  
 
1 Vaste Rots van mijn behoud,  
als de zonde mij benauwt,  
laat mij steunen op uw trouw,  
laat mij rusten in uw schauw,  
waar het bloed, door U gestort,  
mij de bron des levens wordt. 
 
Gedenken overlijden van Geesje Rispens- Klok 
gevolgd door het zingen van NLB 247: 4   
 
4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
 
Gebed 
 
Richtlijn ten leven-  we lezen het alternatieve grote gebod:   
Leviticus 19 : 1-4 en 9- 18 (bijbel in gewone taal) 
 
1De Heer zei verder tegen Mozes: 2‘Zeg namens mij tegen de Israëlieten: ‘Jullie moeten 
heilig zijn, omdat ik, de Heer, jullie God, heilig ben. 3Heb respect voor je moeder en je 
vader. En houd je altijd aan de sabbat. Ik ben de Heer, jullie God. 
4Vereer geen afgoden. En maak ook geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. 
9Als jullie koren maaien, mogen jullie niet tot aan de rand van de akker maaien. En als er na 
de oogst nog koren blijft liggen, mogen jullie dat niet oprapen. 
10Bij de druivenoogst mogen jullie maar één keer druiven plukken. De druiven die na het 
plukken op de grond gevallen zijn, moeten jullie laten liggen. Want alles wat blijft liggen, is 
voor de arme mensen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. 
11Jullie mogen niet stelen, niet liegen en elkaar niet bedriegen. 12Als je zegt: ‘Zo zeker als 
de Heer leeft’, moet je de waarheid spreken. Want anders beledig je mijn naam. Ik ben de 
Heer. 13Beroof niemand, en dwing niemand om geld aan jou te geven. Geef een arbeider 
meteen na het werk zijn loon, wacht daar niet mee.14Je mag iemand die doof is, geen 



ongeluk toewensen. En je mag iemand die blind is, niet laten struikelen. Heb eerbied voor 
mij. Ik ben de Heer. 
15Wees eerlijk als je rechtspreekt. Dus behandel arme mensen niet beter dan machtige 
mensen, of andersom. Geef altijd een eerlijk oordeel. 16Vertel bij de rechter geen leugens 
over een ander, want dan kun je zijn leven in gevaar brengen. Ik ben de Heer. 
17-18Haat andere mensen niet. Als je boos bent op een ander, moet je dat tegen hem 
zeggen. Want als je boos op hem blijft of hem gaat straffen, word je zelf gestraft. Houd 
evenveel van de mensen om je heen als van jezelf. Ik ben de Heer. 
 
Zingen: .. 
 
Gebed om  het licht van Gods H. Geest 
 
Kindermoment   `Waarom veel mensen vandaag God niet zien` 
 
We luisteren naar: Kom aan boord  
                           https://www.youtube.com/watch?v=XeDHM7ccnTk 
 
1e Lezing  Markus 9: 30- 37 
Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te 
weten kwam, 31 want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: 
‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie 
dagen zal hij uit de dood opstaan.’ 32Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem 
geen vragen te stellen. Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: 
‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’  
Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de 
belangrijkste was. 35Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de 
belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ 36Hij pakte 
een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen 
hen: 37‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij 
opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’ 
 
2e lezing:  1 Korinte 13: 1- 7 en 13 
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet 
meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2Al had ik de gave om te 
profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat 
bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3Al verkocht ik mijn 
bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon 
ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 
4De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en 
geen zelfgenoegzaamheid. 5Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken 
en rekent het kwaad niet aan, 6ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde 
in de waarheid. 7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 
13Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XeDHM7ccnTk


Zingen NLB 791: 1, 2, 4, 6  
 
1 Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
Liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
 
2 Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 

4 Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
6 Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

Verkondiging 
 
Zingen NLB 561: 1,  3, 4, 5   
 
1 O liefde die verborgen zijt 
in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm u over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 
 
3 De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 
 

4 O liefde uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 
 
5 opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 

Dank- en voorbeden – Onze Vader 
 
Collecte- aankondiging  (zie boven) 
 
Zingen: NLB 747: 1, 4, 6    
 
1 Eens komt de grote zomer 
waarin zich ’t hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
in heel zijn creatuur. 
 
 
 
 
 



4 Ook ons zal God verlossen 
uit alle pijn en nood, 
van ’t woeden van de boze, 
van ’t vrezen voor de dood, 
van aarzelen en klagen, 
verdriet en bitterheid, 
van alles wat wij dragen, 
van ’t lijden aan de tijd. 
 
6 Dan breekt muziek van snaren 
aan alle kanten uit 
een niet te evenaren, 
een goddelijk geluid. 
De engelen omringen 
met heiligen tesaam 
de troon van God en zingen 
de glorie van het Lam. 
 
Uitzending en zegen  


