
ORDE VOOR DE DIENST 
op zondag 24 oktober 2021 

in de Slangenburgse kerk 
 

THEMA: VASTBERADEN EN STANDVASTIG 
 

VOORBEREIDING 
 
Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst) 
 
Kaarsen worden aangestoken 
 
Lied (gemeente gaat staan): LB 25a 
 
Stilte 
 
Bemoediging en groet  
  V Onze hulp is de naam van de Heer, 
  A die hemel en aarde gemaakt heeft. 
  V Zijn genade en vrede is met ons allen.  
  A Amen.  (de gemeente gaat zitten) 
 
Inleiding 
 
Kyriegebed, na ‘en we bidden': LB 301g 
 
Glorialied: Psalm 149: 1 en 3  

SCHRIFT 
 
Gebed, afgesloten met LB 333 
 
Lezing OT: Jozua 1: 1-9 (NBV21) 
Na de dood van Mozes, de dienaar van de HEER, zei de HEER tegen Jozua, de zoon van Nun en 
de rechterhand van Mozes: ‘Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om 
met heel dit volk de Jordaan over te trekken en het land binnen te gaan dat Ik het volk van 
Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef Ik jullie, zoals Ik Mozes heb 
beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon, en van de grote 
rivier, de Eufraat, met het land van de Hethieten, tot aan de Grote Zee in het westen. Zolang je 
leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals Ik Mozes heb bijgestaan, zo zal Ik ook jou 
bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig, 
want onder jouw leiding zal dit volk het land verkrijgen dat Ik hun voorouders onder ede heb 
beloofd. En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar 
Mozes je heeft onderwezen. Wijk daar op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je 



doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat 
je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig 
verlopen. Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of 
ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.’ 
 
Lied: LB 416: 1 en 2 
 
Evangelielezing: Marcus 10: 46-52 (NBV21) 
Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit 
Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg; het was Bartimeüs, de zoon van 
Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus van Nazaret voorbijkwam, begon hij luidkeels te roepen: 
‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ De omstanders berispten hem en zeiden dat 
hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb mede-
lijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: 
‘Houd moed, sta op, Hij roept u.’ Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus 
vroeg hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik kan 
zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij zien en hij 
volgde Hem op zijn weg. 
 
Lied: LB 182 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Lied: LB 834 
 

TOEWIJDING 
 
Gebeden 
 
Lied: LB 825: 1, 4 en 5 
 

ZEGENING 
 
Wegzending en zegen 
 
Lied: LB 416: 3 en 4 
 
Orgelspel 
 
Collecte (bij de uitgang): 1. diaconie; 2. kerk; 3. kerkkas 
 


