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Orgelspel 
 

Welkom, mededelingen en stil gebed 
 

Zingen Psalm 96: 1, 5 en 6  
 

 
 

 
 

 
 

Votum en groet 
 

Zingen: Lied 601  
 

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

 voortijdig licht waarin wij staan 

 koud, één voor één, en ongeborgen, 

 licht overdek mij, vuur mij aan. 

 Dat ik niet uitval, dat wij allen 

 zo zwaar en droevig als wij zijn 

 niet uit elkaars genade vallen 

 en doelloos en onvindbaar zijn. 
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2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 

 aanhoudend licht dat overwint. 

 Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

 draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

 Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

 of ergens al de wereld daagt 

 waar mensen waardig leven mogen 

 en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

3 Alles zal zwichten en verwaaien 

 wat op het licht niet is geijkt. 

 Taal zal alleen verwoesting zaaien 

 en van ons doen geen daad beklijft. 

 Veelstemmig licht, om aan te horen 

 zolang ons hart nog slagen geeft. 

 Liefste der mensen, eerstgeboren, 

 licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 

Gebed om ûntferming mei in songen: “Heer ontferm U”. 
 

Oanslútend it gebed om de Hillige Geast 
 

Glorialiet 834 
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Lêze út de Skriften: Numeri 11: 24 – 29  
 

24 Mozes ging naar buiten en vertelde het volk wat de 

Heer tegen hem had gezegd. Hij verzamelde 70 mannen 

uit de leiders van het volk. Hij zei tegen hen dat ze 

rondom de tent moesten komen staan. 25 Toen kwam de 

Heer in de wolk naar beneden en sprak met Mozes. En 

Hij nam een deel van de Geest die op Mozes was en 

legde die op de 70 leiders. Toen de Geest op hen kwam, 

profeteerden zij. Maar daarna niet meer. 26 Twee 

mannen die wel waren uitgekozen om bij de 70 mannen 

te horen, waren niet naar de tent van ontmoeting 

gekomen. Ze waren in het kamp gebleven. De ene 

heette Eldad, de ander Medad. Toen de Geest op de 

leiders kwam, kwam Hij ook op hen. Ze profeteerden in 

het tentenkamp. 27 Een jonge man rende naar Mozes en 

zei hem: "Eldad en Medad zijn in het tentenkamp aan 

het profeteren!" 28 Jozua, de zoon van Nun, één van de 

jonge mannen die Mozes dienden, antwoordde: "Mijn 

heer Mozes, verbied hun dat!" 29 Maar Mozes zei tegen 

hem: "Wil je het voor mij opnemen? Maar ik zou wel 

willen dat de Heer met zijn Geest álle mensen van dit 

volk liet profeteren!"  
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Sjonge: Liet 314  
 

 

 

 
 

(de bern gean nei de neventsjinst) 
 

Lêze Markus 9: 38 – 50 
 

38 Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben iemand gezien  

die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem 

dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ 39 

Jezus zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder 

verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment  

kwaad van mij spreken. 40 Wie niet tegen ons is, is voor ons.  

41 Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft  

omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.  
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42 Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede  

weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om  

zijn nek in zee gegooid werd. 43 Als je hand je op de verkeerde 

weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven 

binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te 

moeten gaan, naar het onblusbare vuur. 45 Als je voet je op de 

verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het 

leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna 

geworpen worden. 47 En als je oog je op de verkeerde weg brengt, 

ruk het dan uit: je kunt beter met één oog het koninkrijk van God 

binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna 

geworpen worden, 48 waar de wormen blijven knagen en het vuur 

niet dooft. 49 Iedereen moet met vuur gezouten worden. 50 Zout is 

goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het 

zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet 

verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’ 

 

Lied 722   
 

1 Uw stem, Heer, hebben wij gehoord, 

 het wonder van uw heilig woord, 

 van Jezus die uw beeltenis 

 en die het hart der schriften is. 
 

2 Zegen ons met verwondering 

 dat Hij het is, de vreemdeling, 

 die met ons door de eeuwen ging – 

 blijf bij ons met uw zegening. 

 

3 Heilige Geest, ontsteek het vuur, 

 de liefde van het eerste uur, 

 maak uw genade in ons groot, 

 een vreugde sterker dan de dood. 
 

Oertinking 
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Lied 990  
 

1 

De laatsten worden de eersten, 

wie knielde krijgt een troon, 

de knechten mogen heersen, 

de dienaar heet een zoon. 
 

3 

Gij die als allerlaatste 

ter wereld wederkomt, 

Gij wijst ons onze plaatsen 

wanneer de strijd verstomt. 
 

5 

Maar wie zich heeft gebogen 

voor wat Hij geboden heeft, 

die zal Hij ook verhogen 

zo waar Hij eeuwig leeft. 

2 

O Heer, o eerstgeboren 

van allen uit de dood, 

Gij zoekt wat is verloren, 

Gij maakt het leven groot. 
 

4 

Wie zelf zich hoog verheffen, 

die slaat zijn oordeel neer, 

de bergen worden vereffend, 

de zee zwijgt voor de Heer. 
 

6 

De laatsten worden de eersten, 

wie knielde krijgt een troon, 

wie slaaf was mag nu heersen, 

de vreemdeling wordt zoon. 

 

Gebeden:  Ofslúten mei  “God fan fier en hein ús heit” 
 

1 God fan fier en hein ús Heit, 

 dat wy hilligje jo namme, 

 ûnder ús sa faak ûntwijd, 

 troch jo eigen bern beskamme.  
 

2 Bûch de folken nei jo wet, 

 lit jo ryk op ierde komme. 

 Byn jo wil ús op it hert 

 en wy sykhelje ferromme. 
 

3 Jou ús hjoed ús deistich brea 

 en ferjou wat wy misdiene, 

 sa’t ek wy ferjûn ha, Hear, 

 al dy’t skuldich foar ús stiene. 
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4 Lit oer ús gjin neare nacht, 

 lied ús net yn blyn begearen. 

 Binne wy yn duvels macht, 

 Hear, ferlos ús fan ‘e kweade. 
 

5 God fan fier en hein ús Heit, 

 wûnder heimnis is jo namme, 

 grut yn krêft en hearlikheid, 

 oant yn alle tiden. Amen. 
 

Collecte 
 

Slotliet 838: 1 en 2    
 

 

 
 

Zegenbede. 


