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Viering van woord en gebeden 
 
 

De Goede Herder  
Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude-Rijndijk 
17 Oktober, de negenentwintigste zondag door het jaar 
 
Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld 
m.m.v. Leden van het DHK 
o.l.v. Ans Bulles - Orgel Kasia Przedcieczenska 
______________________________________________ 
 
OPENING 

 
Zingt een nieuw lied, GvL 561  
Refrein: Zing een nieuw lied, alle landen. 
             Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 
 
Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen, 
zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 
Treed in zijn tempel met uw offeranden, 
kondig zijn roem bij de heidenen aan. 
 
Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen: 
aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: 
wild is de zee en tevreden het land. 
 
Roep tot de volkeren: God is de koning, 
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht; 
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. 
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Juich wat in zee leeft of leeft op de velden: 
zie, uw verlosser gaat komen, wees blij! 
Wuif alle bomen der wouden, verwelkom 
juichend uw koning, want Hij is nabij! 
 
Begroeting - Inleidend woord  
 
Bewustwording 
Stil worden wij, God, stil om naar ons zelf te kijken. 
En wanneer ons geweten spreekt, dan bent U aan het woord. 
Zo laat u ons weten waar het beter kan, wat anders moet.  
(stilte) 
 
Daarom bidden we zingend om Uw ontferming: 
wanneer we onderweg vast lopen   
en vergeten als uw volk op weg te blijven gaan 

Heer ontferm U over ons 
 
Wanneer we bang en afzijdig achterblijven 
en geen nieuwe mogelijkheden zien 

Christus ontferm U over ons  
 
Wanneer we vergeten dat Uw liefde en trouw 
in Uw heilige Naam aan ons werd gegeven tot samen leven  

Heer ontferm U  
Barmhartige liefdevolle God, ontferm U over ons en geleid 
ons naar waarlijk leven. Amen 
 
Lofzang Glorie de Eeuwige GvL 384 
 
GLORIE DE EEUWIGE, HEM ALLE EER!  
Gloria aan God alleen hoog in de hemel   
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en hier allerwegen,  
hier waar wij wonen  
vrede voor mensen  
al zijn beminden -  
zijn oog rust op hen.  
GLORIE DE EEUWIGE, HEM ALLE EER!  
Laat onze adem U loven en zingen,  
MACHTIGE GOD, U ONS LEVEN EEN LIED!  
Zegenen wij U al onze dagen,  
dragen uw Naam als een vuur met ons 
mee. 

 

MACHTIGE GOD, GIJ LICHT ZIENDEROGEN!  
Machtige God, Gij Zoon en geliefde,  
hoor naar ons roepen,                   
vragen om vrede;  
draag van ons weg alle dood zelf gekozen.  
DRAAG VAN ONS WEG HEEL DE WERELD 
VAN SCHULD. 

 

Gij zijt de enige, Gij onze Heer.  
GIJ TOCH DE EERSTE, WEG VOOR ONS UIT!  
Onder Uw vleugels vinden wij 
leven,                  

 

komen op adem het duister voorbij.  
MACHTIGE GOD, GIJ ZOON EN GELIEFDE,  

KRACHTIGE GEEST, ALLE GLORIE AAN U!  

 
Gebed 
 

VIERING VAN HET WOORD 

 
Lezing uit Jesaja 53,10-11   
 
Psalm 145 GvL 145 II De Heer is voor wie Hem aanroept nabij 
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Refrein: De Heer is voor wie hem aanroept nabij 
 
Al uw werken, Heer, spreken uw lof, dankbaar 
zegenen U uw getrouwen; sprake gaat van uw 
goddelijk rijk en getuigenis van uw vermogen. 
 
Opdat de mens weet van uw macht, van uw 
koningschap, stralen in luister. Uw heerschappij blijft: 
de eeuwen door, uw rijk duurt: geslacht na geslacht. 
 
Gerecht is de Heer in al zijn wegen, genadig, genadig 
in al wat Hij doet; de Heer is voor wie Hem aanroept 
nabij, voor elk die Hem aanroept in vertrouwen. 
 
  
Lezing uit de brief aan de Hebreeën4, 14-16 
 
Halleluia Alleluia! Ik heb u vrienden genoemd zegt de Heer.  
Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. Halleliua 
 
Lezing uit de blijde boodschap van onze Heer Jezus 
opgetekend door de evangelist Marcus 10,35-45  
 
Acclamatie: Heer wij hoorden uw woord  
 
Overweging – even rust 
 
De laatsten worden de eersten, 
Wie knielde krijgt een troon, 
de knechten mogen heersen 
de dienaar heet een Zoon. 

 

  
2   O Heer, o eerstgeboren 
 van allen uit de dood, 
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 Gij zoekt wat is verloren, 
 Gij maakt het leven groot. 
 
3   Gij die als allerlaatste 
 ter wereld wederkomt, 
 Gij wijst ons onze plaatsen 
 wanneer de strijd verstomt. 
 
4   Wie zelf zich hoog verheffen, 
 die slaat zijn oordeel neer, 
 de bergen worden vereffend, 
 de zee zwijgt voor de Heer. 
 
5   Maar wie zich heeft gebogen 
 voor wat Hij geboden heeft, 
 die zal Hij ook verhogen 
 zo waar Hij eeuwig leeft. 
 
6   De laatsten worden de eersten, 
 wie knielde krijgt een troon, 
 wie slaaf was mag nu heersen, 
 de vreemdeling wordt zoon. Liedboek van de Kerken 1973 

 
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God tekst GvL 271 
 
VIERING VAN DE GEBEDEN 
 
Wierooklied: Laat onze woorden stijgen voor uw Gezicht als 
wierook zie in ons het verlangen een mens te zijn van U 
Kom adem ons open 
 
Voorbeden  
Intenties  - Stil gebed 
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Het gebed des Heren 
Onze Vader, die in de hemel zijt;  
Uw Naam worde geheiligd; Uw rijk kome; 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving,  
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid,  
Amen 
 
Gebed en Vredewens 
Dat die vrede van onze Heer in u en met u mag zijn. 
 
Wie zijn leven niet wil geven GvL 548 
 
Wie zijn leven niet wil geven,  
niet wil delen met zovelen,  
met een ander,  
gaat verloren.  
Wie wil geven wat hij heeft,  
die zal leven,  
opgegeten,  
die zal weten dat hij leeft 
 
Gebed  (naar Thomas van Aquino) 
Richt ons verlangen, Heer, naar wat goed is 
houd ons voor ogen wat rechtvaardig is 
geef ons de moed om het na te streven. 
Zegen onze arbeid 
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sterk ons in de beproeving 
bevrijd ons van het kwade. 
 
Schenk ons het verlangen om U te zoeken 
vernieuw ons inzicht in wie Gij zijt 
bevestig ons in de trouw aan U. 
Wek in ons de wijsheid 
die smaak vindt in dienst aan U 
en verblijd ons net uw aanwezigheid. 
 
Ave Maria 
 
SLUITING 
 
Mededelingen 
 
Zegen en zending De levende zegene en behoede u  GvL344 
 
De Levende zegene en behoede U. De Levende doe zijn 
aangezicht over u lichten, en zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u, 
en geve u vrede. 
Allen: Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw 
aangezicht en wees ons genadig 
Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede. 
 
 
Dankt nu allen God GvL 415    
 
1   Dankt, dankt nu allen God 
 met hart en mond en handen, 
 die grote dingen doet 
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 hier en in alle landen, 
 die ons van kindsbeen aan, 
 ja, van de moederschoot, 
 zijn vaderlijke hand 
 en trouwe liefde bood. 
 
2   Die eeuwig rijke God 
 moge ons reeds in dit leven 
 een vrij en vrolijk hart 
 en milde vrede geven. 
 Die uit genade ons 
 behoudt te allen tijd, 
 is hier en overal 
 een helper die bevrijdt. 
 
3   Lof, eer en prijs zij God 
 die troont in 't licht daarboven. 
 Hem, Vader, Zoon en Geest 
 moet heel de schepping loven. 
 Van Hem, de ene Heer, 
 gaf het verleden blijk, 
 het heden zingt zijn eer, 
 de toekomst is zijn rijk. 
   
 


