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Dienst Boxtel - 10 oktober 2021  

 

voorganger: drs W.v.d. Wouw, em. geestelijk verzorger, 

Nuenen 

 

VOORBEREIDING 

 
MUZIEK 

(INSTUDEREN LIEDEREN) 

 
AANSTEKEN KAARS 

  INTREDELIED  LIED  912: Neem mijn leven laat het Heer   
  couplet 1 en 2) 
  of lied 282 Genesteld aan uw hart (couplet 1 en 2) 
 

 (de gemeente gaat staan) 

 
BEMOEDIGING 

Onze hulp is in de Naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw blijft tot in eeuwigheid 

en het werk van zijn handen niet loslaat. 

 

STILTE 

 

GROET (de gemeente gaat weer zitten) 
 
  Voorganger: Genade en vrede van God, onze Vader, en van onze 

Heer,  
Jezus Christus, door de Heilige Geest. 

  Gemeente: Amen 

 

LIED 119 : Welzalig wie de rechte wegen gaan (couplet 1) 

  

KYRIE, een smeekgebed voor de nood van de wereld 

... 

daarom bidden wij U om ontferming: 
[I = Voorganger, of Vrouwen, II = 

  
 

 

(/ WET 
 
 
GLORIA: Lied  305: Alle eer en alle glorie (couplet 1 t/m 3) 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 
GROET 

V:De Heer zal bij u zijn. 
G: De Heer zal u bewaren  

 
 
GEBED bij de opening van het Woord 
 
TIJD MET DE KINDEREN (indien aanwezig) 
 

 

SCHRIFTLEZINGEN, afgewisseld met liederen 
Eerste lezing: Deut. 12,1; 15, 1-11    
 
lied 1008: Rechter in het licht verheven (couplet 1 en 3) 
 



Orde 1 - Dienst van Woord en Gebed mei 2006 blz. 2 

 

 

 
Tweede lezing:  Mc. 10, 17-31 

 
lied 991 De eersten zijn de laatsten (couplet 1. 7 en 8) 
of lied 320 Wie oren om te horen heeft (couplet  1, 2 en 3) 
of lied 816: Dat wij onszelf gewonnen geven (couplet 1 en  2) 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
LIED 344: Wij geloven één voor één (couplet 1 t/m 3) 

Collecte 

mededelingen 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN 

 

 DANKGEBED,  
 
 
Voorbeden 
 (telkens zingend beantwoord met:     'Heer, ontferm u'   
 
 
 

              stil gebed 

Onze Vader 

Onze Vader die in de 

hemel 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, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht 

en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen.          
 
SLOTLIED:  838: O grote God die liefde zijt (couplet 1 en 2) 
 
ZEGEN 
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