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Boxtel 

Zondag 17 oktober 2021 

Vijfde zondag van de herfst 

 

VOORBEREIDING 

 

Welkom, mededelingen, aansteken van de kaars 

 

De eerste psalm: 119 : 40 en 42 

 

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. 

 

 

Groet (de gemeente gaat weer zitten) 

 

Kyrie 

v. ….. 

 en roepen tot U om ontferming: 

 
 

LOFLIED: 725 : 1, 2, 3 en 4 

 

DE HEILIGE SCHRIFT 

 

Groet 

De Heer zal bij u zijn 

De Heer zal u bewaren 

 

Gebed van de zondag 

 

De eerste lezing: Jesaja 29, 18-24 

 

Lied 124 : 1, 3 en 4 

 

Het evangelie: Marcus 10, 32-45 

 

Acclamatie; ‘U komt de lof toe’(lied 339A) 
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Preek 

 

Muziek 

 

Lied 544 : 1, 4 en 5 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het onze Vader 

 

Daarom bidden wij met hart en mond: 

 
 

Hoor ons als we in stilte tot U bidden 

en U zeggen wat ons beweegt, 

noemen wie ons voor ogen staan: 

…………. 

 

door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, 

in wiens Naam en op wiens gezag wij durven bidden: 

 
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: Lied 1001 : 1, 2 en 3 

 

ZEGEN  

De genade van de Heer Jezus Christus, 

de liefde van God 

en de eenheid met de heilige Geest  

zij met u allen. 

 
 

 


	Bemoediging
	Onze hulp is in de Naam van de Heer
	Groet (de gemeente gaat weer zitten)
	Kyrie
	Loflied: 725 : 1, 2, 3 en 4
	de heilige schrift
	Groet
	De Heer zal bij u zijn
	De Heer zal u bewaren
	Gebed van de zondag
	Preek
	Muziek
	Lied 544 : 1, 4 en 5
	gebeden en gaven
	Onze Vader die in de hemel zijt,
	Uw koninkrijk kome.
	Uw wil geschiede
	Geef ons heden ons dagelijks brood.
	En vergeef ons onze schulden,
	En leid ons niet in verzoeking,
	Want van U is het koninkrijk

