OECUMENISCHE DIENST
17 oktober 2021 9.30 uur
in de Gastkerk, Zuidhorn
-de 21e zondag na PinksterenVoorganger : Ds. Renze Pieter Yetsenga,
Doopsgezind predikant
HET RECHT VAN DE KWETSBARE MEDEMENS
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de kaars van de Raad van Kerken
We gaan staan

Intochtslied, lied 280: 1, 2, 3 en 4
1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
2 Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
3 dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
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4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?
Votum en Groet
Voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest
Gemeente : Amen
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente : Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
Gemeente : en laat ons weer in vrede leven
Voorganger: Amen
Voorganger: Gegroet jij, jij, die om liefde komt en licht, gegroet
Gegroet jij. Jij, die om leven komt en licht, gegroet
Gemeente : Gegroet jij, jij, die om vrede komt en licht, gegroet!
We gaan zitten

Inleiding op het thema
Psalmengebed
Lezing: Psalm 146 : 1 t/m 10
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Halleluja! Loof de HEER, mijn ziel. 2De HEER wil ik loven, zolang ik
leef, mijn God bezingen zolang ik besta. 3Vertrouw niet op
mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is.
4
Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij
met zijn plannen ten onder. 5Gelukkig wie de God van Jakob tot
hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, die hemel
en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij die
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trouw is tot in eeuwigheid, 7recht doet aan de verdrukten, brood
geeft aan de hongerigen. De HEER bevrijdt de gevangenen,
8
de HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen
op, de HEER heeft de rechtvaardigen lief, 9de HEER beschermt de
vreemdelingen, wezen en weduwen steunt hij, maar wie kwaad
doen, richt hij te gronde. 10De HEER is koning tot in eeuwigheid, je
God, Sion, van geslacht op geslacht. Halleluja!
Gebed, steeds eindigend met: Daarom bidden wij nu zingend…
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U

Zingen vóórdat de kinderen naar de Kindernevendienst gaan:
1 Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God
op Hem zijn wij gericht.
2 Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.
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3 Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar
het is voor allemaal.
Het licht van de lantaarn wordt aangestoken en de kinderen gaan
naar hun eigen dienst.
Profetenlezing: Jesaja 29 : 18 – 24
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Op die dag zullen doven kunnen horen hoe uit een boek wordt
voorgelezen, en blinden zullen met eigen ogen zien, bevrijd van
duisternis en donkerheid. 19Dan zullen verdrukten de HEER weer
loven, 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 valse beweringen
ontlokt, wie de rechters in de poort wil verstrikken,
wie het recht van de rechtvaardige schendt met loze beweringen.
22
Daarom – 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.
23
Want wanneer zijn kinderen zien wat ik in hun midden heb
verricht, zullen zij eerbied hebben voor mijn naam, de heiligheid
erkennen van de Heilige van Jakob en de God van Israël vrezen.
24
Ieder die verward was, zal inzicht verwerven,
wie altijd klaagde, is vol begrip.
Zingen: lied 1001: 1, 2 en 3
1 De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
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al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.
2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.
3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.
Evangelielezing, 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
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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.’
41
Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze
woedend op Jakobus en Johannes. 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,
zal de anderen moeten dienen, 44en wie van jullie de eerste wil
zijn, zal ieders dienaar moeten 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.’
Zingen: lied 991 : 1 t/m 8
1 De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.
2 God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.
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3 Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzegd,
wie achter is gebleven
krijgt eerstgeboorterecht.
4 Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.
5 Wie later is geboren
komt eerder aan de tijd,
wie lager thuisbehoren
gaan hogerop vrijuit.
6 Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.
7 Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.
8 De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kies dan de goede plaatsen
en geef uw hart aan God.
Overdenking
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Orgelspel, waarna Lied 146 A : 1, 4 en 6
1 Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, heft uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.
4 Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.
6 Hij is het licht der blinden,
der zwakken steun en staf.
Die zich in rouw bevinden,
neemt Hij de droefheid af.
Maar allen die Hem haten,
hun wegen maakt Hij krom;
wat zij in trots bezaten,
keert Hij in gramschap om.
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Dienst van de Gebeden
Voorbede - Stil Gebed - ONZE VADER (Oecumenische tekst)
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
Aankondiging Collecte
Kinderen komen terug uit hun eigen dienst
We gaan staan

Lied van dromen en vergezichten (melodie Psalm 72)(wordt
staande gezongen)
Wij mensen blijven dromen dromen
en vergezichten zien;
een nieuwe aarde die gaat komen,
te vinden al misschien.
Wij dromen van de mensenrechten
die ieder mens dan heeft,
niet langer tegen onrecht vechten,
daar ‘t recht van liefde leeft.
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Verdwenen zijn de dictaturen,
gevangenschap en pijn,
verbanning en verdriet verduren,
God zelf zal bij ons zijn.
Wie in die dromen durft geloven
voelt zelf verandering,
vertwijfeling en wanhoop doven
in blijde aarzeling.

En licht en sterk, vol zachte krachten
die onverzett’lijk zijn,
bevechten wij de kwade machten
die niet te tellen zijn.
Waar mensen putten uit de bronnen
van droom en werk’lijkheid,
daar is Gods toekomst al begonnen
in onze levenstijd.
Opdracht en Zegenbede
Antwoord: Lied 415 : 3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel
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Aan deze dienst werkten mee:
Margreet Kamminga, organist; Tosja Schaever, lector (R.K.Parochie);
Jannie Werksma (Gastkerk); Renée ter Veer en Ds. Renze Pieter
Yetsenga,(Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier)
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