
Orde van dienst voor zondag 26 september 2021 om 09.30 uur te Stedum.  

2e zondag van de herfst / 18e na pinksteren 

 

Voorganger: ds. Gerbrand Segger, Winsum  

Organist: Eddy van Olm 

Ouderling van dienst: Peter Tillema 

Lector: Annette Nugteren 

Beamer:  Albert Haak 

Collecte: 1. Kerk in Actie/zending 2. Kerk 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Orgelspel 

 

Mededelingen en ‘wel en wee’ door ouderling van dienst 

 

Intochtslied: NLB 8a: 1, 2, 3 en 6 “Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam ” 

 

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 

uw naam in de geschiedenis, 

op heel de aarde, wijd en zijd. 

De hemel zingt uw majesteit. 

 

2. Het eerste kinderlijk geluid 

roept glorieus uw sterkte uit. 

Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 

ontwapent Gij wat ons benauwt. 

 

3.Zie ik uw sterren in de nacht, 

die hemelhoog geschapen pracht, 

wat is dan niet het mensenkind 

dat Gij het kent en zo bemint. 

 

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 

uw naam in de geschiedenis, 

want op de aard is wijd en zijd 

het mensenkind uw majesteit. 

 

Stil gebed, bemoeding, groet 

 

Toenaderingsgebed 

 

Zingen: NLB 221: 1 “Zo vriendelijk en veilig als het licht” 

 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heen geslagen 

zo is mijn God, ik zoek Zijn aangezicht, 

Ik roep Zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil Hij mij behoeden en op handen dragen. 

 

Smeekgebed om de nood van de wereld, gesproken lofverheffing 

 

Glorialied: Wij kijken en luisteren naar:  Sela “Hoe machtig is uw naam” 

  https://www.youtube.com/watch?v=xkWh9ZUYtOs 

https://www.youtube.com/watch?v=xkWh9ZUYtOs


 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam overal op aarde. 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam  overal op aarde. 

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers , 

de maan en de sterren door U aangebracht. 

Wat is de mens dat U aan hem denkt, 

het mensenkind dat U voor hem zorgt. 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam  overal op aarde.  

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam  overal op aarde. 

U heeft de mens bijna goddelijk gemaakt,  

omkranst hem met glorierijke pracht.  

Het werk van uw handen aan hem toevertrouwd,  

alles aan zijn voeten neergelegd. 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam  overal op aarde.  

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam overal op aarde. 

  

Gebed,  

 

[ als er kindernevendienst is: Kinderen komen naar voren, Gezamenlijk zingen ‘’Wij gaan voor 

even uit elkaar’ en kinderen gaan naar de Kindernevendienst]   

 

Lezing: Numeri 11 : 24-‐29 (NBV)  

 
24 Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de HEER aan het volk over. Daarna bracht 

hij zeventig oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op. 25 Toen daalde de HEER 

af, in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte, op de 

zeventig oudsten over. Zodra de geest op hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is daarna 

niet opnieuw gebeurd. 26 Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de ander Medad, waren 

in het kamp gebleven; ze stonden wel op de lijst van zeventig maar waren niet naar de tent 

gegaan. Zodra de geest op hen rustte begonnen ook zij te profeteren, in het kamp. 27 Een 

jongeman rende naar Mozes toe en zei: ‘Eldad en Medad zijn in het kamp aan het profeteren!’ 
28 ‘Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!’ zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan 

Mozes’ rechterhand was geweest. 29 Maar Mozes zei: ‘Denk je soms dat jij voor mijn belangen 

moet opkomen? Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’  

   

Zingen: NLB 675: 1 “Geest van hierboven” 

 

Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse Vrede, 

deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 

als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 



zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

 

Lezing: Marcus 9 : 38-‐50  (NBV ) 

 
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.  

 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.’ 

 

 

Zingen: NLB 992 “Wat vraagt de Heer nog meer van ons”  

 

1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

dan dat wij recht doen 

en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 

 

2. Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen 

en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

 

3. Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken 

en delen 

als ons is voorgedaan? 

 

4. Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen 

en omzien 

naar alles wat er leeft. 

 

Preek.  



 

Lied na de preek: Wij luisteren en kijken naar NLB 880 “Het leven op aarde is vreugde en 

rijkdom” Petra Berger – Petrus in het land 

 https://www.youtube.com/watch?v=mROzZmqZcuk 

 

Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, 

ontvouwt zich in schoonheid, fris groen 

brengt haar mee, 

het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen, 

van ster tot onstuimige zee. 

 

Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 

stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 

in de hectische steden en de stilte van wijsheid 

in elk kind, onbevangen en klein. 

 

Dit leven op aarde: een bron van genezing, 

welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied. 

Brengt zorg voor de armen, geeft 

gemeenschap en liefde, 

bevrijdt onze ziel van verdriet. 

 

Dus houd van het leven, geef dank 

aan de Schepper, 

wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 

Voel de kracht van de Geest en volg het 

pad van de vrede 

tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 

 

[als er kindernevendienst is: Kinderen komen weer terug, volgt evt. een korte terugkoppeling ] 

 

Gebed en stil gebed. Onzevader (NBV) 

 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen 

 
 

Afkondigen van collecte  

 1e  Kerk in Actie – Zending Israël / Palestina 

 2e  Eigen Kerk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mROzZmqZcuk


Slotlied:  NLB 612 “Wij komen als geroepen” 

 

1. Wij komen als geroepen 

en aan het licht gebracht. 

Het leven te begroeten 

heeft God ons toegedacht. 

Wij komen als geroepen, 

getekend met een naam, 

van ongeweten toekomst 

de mede-erfgenaam. 

 

2. Geroepen om te leven, 

gehouden aan zijn woord 

van uitgesproken vrede, 

van liefde ongehoord. 

Herboren, uitgetogen 

uit de toevalligheid, 

bestemd voor de genade, 

het donker al voorbij. 

 

3. Getekend voor ons leven 

als kind'ren van het licht, 

gezaaid op hoop van zegen, 

de dag als vergezicht. 

God, breng onszelf op adem 

en treed in ons bestaan. 

Bezegel onze vreugde 

hier met uw eigen naam! 

 

Zending en zegen, gezongen amen 

 

Orgelspel 

 


