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31/10/2021 
 

Zesde zondag van de herfst 
 

Prot. gemeente                                                                                                         
‘De Ontmoeting’                                                                                                                         

Katse Kerk                                                                                                             
(kleur: groen) 

VOORBEREIDING 

Orgelspel - Stilte – Klokgelui – Welkom 
De altaarkaarsen worden aangestoken     

Morgenlied  Lied 280 : 1, 2 en 5 allen 3, vrouwen, 4 mannen 

 
In de naam + van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  
Amen. 

Onze hulp is de Naam van de HEER, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Gij wacht op ons, goede God, totdat wij open gaan voor U. 
Wij wachten op uw woord, dat ons ontvankelijk maakt. 
Stem ons af op uw stem, stem ons af op uw stilte… 

Spreek ons uw Zoon tegemoet: 
Jezus, het woord van uw vrede. 
Vergeef ons, goede God, al wat wij misdeden 
en laat ons weer in vrede leven. 

Amen.           

Roep om ontferming 

Kyrie en Gloria  299e        

Groet     De Heer zij met u!     
               En met uw geest! 

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften: 

DE SCHRIFTEN      

‘…door Jezus Christus, onze Heer’ Gemeente: Amen. 

Lezing I:  Genesis 2 : 18 – 20    ( zie blz 2 ) 

 

2  HEER , onze Heer,  º 

hoe machtig is uw nàam op heel de áarde. * 
    U die aan de hemel uw lúister toont –                                                                          
 

Staan 
(zo mogelijk) 

 

Zitten 
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3  met de stemmen van kìnderen en zúigelingen  * 

bouwt u een macht op tegen uw vijanden  º 
    om hun wraak en verzet te bréken.  
 

4  Zie ik de hemel, het wèrk van uw víngers,  * 

    de maan en de sterren door u daar bevéstigd,  

 
5  wat is dan de sterveling dat ù aan hem dénkt,  * 

   het mensenkind dat u naar hem ómziet?  Wat is dan… 
 

6  U hebt hem bìjna een gód gemaakt,  *                          

    hem gekroond met glans en glórie,  

 
7  hem toevertrouwd het wèrk van uw hánden  * 

en alles aan zijn vóeten gelegd:                                       
 

8  schapen, geiten, àl het vée,  * 

    en ook de dieren van het véld,  
 

9  de vogels aan de hemel, de vìssen in de zée  * 

    en alles wat trekt over de wegen der zéeën.  
 

10  HÈER , onze Héer,  * 

      hoe machtig is uw naam op heel de áarde.  Wat is dan… 

 
 
  
18 JHWH zei: 
  Het is niet goed dat de mens alleen is 
  ik zal hem een hulp maken, als zijn tegenover. 
19 JHWH vormde uit de akker al het wild gedierte  

van het veld  
en al het gevogelte van de hemel 
en hij bracht het tot de mens om te zien wat hij er tegen zou 
roepen; 
 en al wat de mens er tegen roepen zou – tegen een levend 
wezen – dat zou zijn naam zijn. 

20 De mens riep namen uit over al het vee, 
 over het gevogelte van de hemel 

en over al het wild gedierte van het veld, 
 maar de mens – hij vond geen hulp als zijn tegenover. 
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Lied 803 : 1 en 2 

Lezing II: Genesis 2 : 21 – 23 

 

21 JHWH liet een diepe slaap vallen op de mens, 
 zodat hij insliep. 
 Hij nam een van zijn ribben 
 en sloot toe met vlees in plaats daarvan. 
22 JHWH bouwde de rib 
 die hij vanuit de mens genomen had 
 tot Isja 
 en bracht haar tot de mens. 
23 De mens zei: 
  Deze is het! 
  Been van mijn beenderen 
  vlees van mijn vlees! 

 

Antwoordpsalm 8 (onberijmd met antifoon) I = Voorzang,  II = Allen 

                                  ( zie blz 1 ) 
 

Halleluja  338b I = Voorzang,  II = Allen             

Evangelielezing : Marc. 13, 18 - 27 

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven! 
Wij danken U. 

Prediking 

                                        - moment van inkeer – 

Preeklied  Lied 840 : 1, 2 en 3 

GAVEN EN GEBEDEN – om mee te delen, om voor te bidden. 

Inzameling van de gaven/offerande: 1e rondgang: Diaconaat       
                                            2e rondgang: Eredienst en Pastoraat                                                  

Gebed over de gaven 

“…door Jezus Christus, onze Heer.” Amen. 

Zitten 

 

Staan 
(zo mogelijk) 
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Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie  

 

Gebed van de Heer 369 b 

ZENDING EN ZEGEN    

Slotlied        919 

Zegen Amen, amen, amen! (gezongen – 431c) 

Orgelspel    

         

 

  

Staan 
(zo mogelijk) 
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In deze dienst:Elly Boone - koster,                    - ontvangst,   
Jan – Noordhoek               ambtsdrager,                     - lector,  
Anja Kopmels - cantor,  Henk Tazelaar- organist,      
ds.R van Zwieten - voorganger 

Bronvermelding: 

Antwoordpsalm NBV – 2004 Heel mijn ziel  /  N. Vlaming – C. Winter 
Onze Vader NBV – 2004 / Nico Vlaming 
Overige liederen Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, 2013 

 


