
4e zondag van de herfst  - 14 oktober 2018 
 

Welkom -  Orgelspel -  Aansteken van de kaarsen  -  Stilte 
 ‘Herzlich tut mich erfreuen’ - Joh Brahms 

  

 INTREDE 
 

Aanvangslied (staande): Lied 326  
Bemoediging en groet:  v: Onze hulp is in de naam van de HEER  

 a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 v: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 a: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 

 v:  Genade zij u en vrede van God onze Vader en van 
     de Heer Jezus Christus.    
 a:  AMEN 
Drempelgebed:  v:  Heer, wij staan hier voor U, 

       met ons geloof en onze twijfel,  
 met onze kracht en onze zwakheid, 

 met onze vreugde en ons verdriet. 
  a:  HEER, BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE,  
       EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST.  AMEN. 

Zingen:  Psalm 130 : 1, 3 (we gaan weer zitten) 
 

Kyriegebed  
Glorialied Lied 221 : 2, 3  
 

Met de kinderen              
        
 De HEILIGE SCHRIFT 
Gebed   
Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 15 : 1, 2 en 7--11 
Zingen:     Psalm 119a : 1, 2, 3 
Lezing uit het Nieuwe Testament:  Marcus 10 : 17-31  
Lofprijzing:  Psalm 119a : 4  
Preek  
Orgelspel  
Zingen: Lied 718 

 

 GEBEDEN en GAVEN  
Gebeden 
Inzameling van de gaven      
 

 ZENDING en ZEGEN 
 

Zingen: Lied 912     
 De  kleinsten kunnen opgehaald worden uit de oppas 
Zegen  
Orgelspel  



 
Lied van de maand oktober: Lied 326 ‘Van ver, van oudsher aangereikt’ 
De eerste strofen van dit lied zijn verbonden met de proloog van het 
Johannesevangelie (Joh 1,1-14), het evangelie voor de Kerstmorgen; maar ook 
met Pasen: ‘... weer vleesgeworden, opgestaan!’ en de tweede strofe 
associeert met Pinksteren: ‘Dit woord komt tot ons op de wind...’. De 
predikant-dichter Sytze de Vries kan het ook verbinden met Psalm 98, de 
openingspsalm voor de vijfde paaszondag, zondag ‘Cantate’ die begint met de 
zin ‘Zing voor de Heer een nieuw lied’.  Dan wordt het een intochtslied voor 
deze zondag. 
 
In enkele strofen wordt over het zingen gesproken: ‘Dit woord blijft leven in 
een lied’ (strofe 3); ‘Dit lied (...) wordt keer op keer als nieuw gehoord’ (strofe 
4), het heeft zelfs eschatologische dimensies; ‘een lied, dat Gods gelaat 
onthult’ (strofe 5) en ten slotte: ‘Het woord (...) zet ons opnieuw tot zingen 
aan’ (strofe 6). 
Opvallend is dat de tekst ontstaan is om de aanstekelijke melodie van Liedboek 
665 vaker te kunnen zingen, een bijzondere aanleiding om een lied te schrijven. 
Bovenstaande beschrijving geeft aan dat het lied niet alleen op die vijfde 
paaszondag een plaats verdient, maar veel vaker gezongen kan worden: niet 
alleen op de feestdagen, maar gedurende de meeste perioden van het liturgisch 
jaar.   Nav Liedboekcompendium 

 


