
 

Orde van dienst 

voor de viering van  

24 oktober 2021  in de 

Bergsingelkerk te Rotterdam 

 

6e zondag van de herfst 

 

Kleur: groen 
 

Voorganger: Ellen Verheul 

Organist: 

Lector:                   

Arie de Korte 

René IJpenga 

Opgang 

- Klokken luiden 

- Orgelpreludium 

- Welkom door de ouderling van dienst 

 

Intrede 

(allen gaan staan) 

 

-  Bemoediging 

c 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

- Gebed van toenadering  

V: O God, keer U naar ons toe 

G: En doe ons weer leven met hart en ziel. 

V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 

G: en geef ons uw heil 

V: O God! Hoor ons gebed 

G:  en laat ons geroep tot U komen. Amen 

 
 

- Intochtslied:  Psalm 107: 1 

  (allen gaan zitten) 

 

- Inleiding 
 

- Zingen:   Psalm 107: 18 en 20 

 

Kyriëgebed 

 

- Glorialied:  Lied 146c: 1, 5 en 6 
 

De Heilige Schrift 

 

- Groet  

V: De Heer zal bij u zijn! 

G: De Heer zal u bewaren! 

 

-  Gezongen gebed bij de opening van de Schrift 

Lied 333  

 

- Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

- Schriftlezing: Jesaja 29:18-24 

 
18Op die dag zullen doven kunnen horen 
hoe uit een boek wordt voorgelezen, 
en blinden zullen met eigen ogen zien, 
bevrijd van donkerte en duisternis. 
19Verdrukten zullen weer vreugde vinden in 
de HEER, 
zwakken juichen om de Heilige van Israël. 
20Want het is gedaan met de geweldenaar, 
voorbij met de spotter. 
Ieder die op onrecht zint, zal vergaan: 
21wie een ander vals beschuldigt, 
wie de rechters in de poort wil verstrikken, 
wie het recht van de rechtvaardige schendt 
met loze beweringen. 
22Daarom – dit zegt de HEER, 
die Abraham bevrijd heeft, 
over de nakomelingen van Jakob: 
Jakob zal niet meer te schande staan, 
zijn gezicht niet meer van schaamte verbleken. 
23Want wanneer zijn kinderen zien 
wat Ik in hun midden heb verricht, 
zullen zij mijn naam heiligen, 
de heiligheid erkennen van de Heilige van Jakob 
en ontzag hebben voor de God van Israël. 
24Wie verward was, zal inzicht verwerven, 
wie klaagde, laat zich onderrichten. 
 

- Zingen: Lied 158a: 1 

 

- Schriftlezing: Marcus 10: 33-45 

 
33‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de 
Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de 
hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter 
dood zullen veroordelen en Hem zullen uitleveren 
aan de heidenen. 34Ze zullen de spot met Hem 
drijven en Hem bespuwen en Hem geselen en 
doden, maar na drie dagen zal Hij opstaan.’ 
35Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, 
kwamen bij Hem en zeiden: ‘Meester, we willen 
dat U voor ons doet wat we U vragen.’ 36Hij vroeg 
hun: ‘Wat willen jullie dan dat Ik voor je doe?’ 37Ze 
zeiden: ‘Wanneer U heerst in uw glorie, laat een 
van ons dan rechts van U zitten en de ander 
links.’ 38Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten 
niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken 
die Ik moet drinken of de doop ondergaan die Ik 
moet ondergaan?’ 39‘Ja, dat kunnen wij,’ 
antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie 



zullen de beker drinken die Ik zal drinken en de 
doop ondergaan die Ik zal ondergaan, 40maar wie 
er rechts of links van Mij zal zitten, kan Ik niet 
bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor 
wie ze zijn bestemd.’ 
41Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, 
namen ze het Jakobus en Johannes kwalijk. 42Jezus 
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 
misbruiken. 43Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie 
van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar 
van de anderen zijn, 44en wie van jullie de eerste 
wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn, 45want ook 
de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te 
worden, maar om te dienen en zijn leven te geven 
als losgeld voor velen.’ 
 

-  Lofprijzing 

Lector:  Lof zij U, Christus! 

Gem.:  In eeuwigheid. Amen! 

 

- Zingen:  Lied 990: 1, 4, 5 en 6 

 

- Uitleg en verkondiging 

 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 

- Zingen: Lied 452: 1 en 3 

 

Gaven en Gebeden  

 

- Inzameling van de gaven  

  (digitaal, zie ook zondagsbrief) 

   

  Rekeningnummer Kerk: 

  NL61 INGB 0000 0188 07 

  Rekeningnummer Diaconie: 

  NL26 INGB 0000 1523 27 

 

- Voorbede, met gezongen responsie 

 

 
 

- Stil gebed   

 

- Onze Vader 

 

- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 

 

 

Zending en Zegen  

 

(allen gaan staan) 

 

- Zingen: Lied 422 

 

- Uitzending en Zegenbede  

 

- Zingen: Lied 426 

 

V: AMEN! 

 

- Orgelpostludium 

 

 

 

 

 

 

 

 


