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Orgelspel  
 
Mededelingen van de kerkenraad 
 
Intochtslied 98: vers 1 en 2  
 

1. Zing een nieuw lied voor God de Here,  
want Hij bracht wonderen tot stand.  

Wij zien Hem heerlijk triomferen  
met opgeheven rechterhand.  

Zing voor de Heer, Hij openbaarde  
bevrijdend heil en bindend recht  

voor alle volkeren op aarde.  
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.  

 
2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven,  

Hij heeft in goedertierenheid,  
naar de belofte eens gegeven,  

het huis van Israël bevrijd.  
Zijn volk is veilig in zijn handen.  

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.  
Zo werd tot in de verste landen  

het heil van onze God aanschouwd.  
 

VOORBEREIDING  
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet  
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Zingen lied 98: vers 4  
 

4. Laat alle zeeën, alle landen  
Hem prijzen met een blij geluid.  
Rivieren klappen in de handen,  

de bergen jubelen het uit.  
Hij komt, Hij komt de aarde richten,  

Hij komt, o volken wees verblijd,  
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,  

zijn heil en zijn gerechtigheid.  
 
Aansteken paaskaars  
 
Stilte  
 
Kyriegebed 
 
Zingen glorialied 304  
 

1. Zing van de Vader die in den beginne  
de mensen schiep, de dieren en de dingen:  

hemel en aarde wil zijn naam bezingen:  
houd Hem in ere.  

 
2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,  

bron van geluk voor wie Hem wil geloven:  
luister naar Hem het woord van alzo hoge:  

houd Hem in ere!  
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3. Zing van de Geest, de adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.  

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:  
houd Hem in ere!  

 
Dienst van het Woord  
 
Gebed van de zondag    
 
Schriftlezing: Leviticus 19: 1-2, 9-18  
191De HEER zei tegen Mozes: 2‘Zeg tegen de 
gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want ik, de HEER, 
jullie God, ben heilig. 
 
9Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet 
tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet 
bijeen. 10En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, 
loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op 
de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen 
en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.11Steel 
niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. 12Leg geen valse 
eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd 
je de naam van je God. Ik ben de HEER.13Beroof niemand 
en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon 
nog op dezelfde dag uit. 14Spreek geen vloek uit over een 
dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een 
blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER. 
15Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek 
onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar 
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de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je 
naasten. 16Breng het leven van een ander niet in gevaar 
door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben 
de HEER.17Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te 
verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad 
niet omwille van een ander schuld op je 18door je te 
wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als 
jezelf. Ik ben de HEER. 
 
Zingen lied 146: vers 1, 4 en 5  
 

1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here,  
zing die u het leven geeft.  

Zing, mijn ziel, uw God ter ere,  
zing voor Hem zolang gij leeft.  

Ziel, gij zijt geboren tot  
zingen voor de Heer uw God.  

 
4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,  

aan verdrukten recht gericht.  
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,  

blinden geeft Hij het gezicht.  
Hij geeft de gebukten moed  

en heeft lief wie zijn wil doet.  
 

5. Wees en weduw en ontheemde  
doet Hij wonen op zijn erf.  

Hij behoedt de weg der vreemden,  
maar leidt bozen in ’t verderf.  
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Eeuwig Koning is de Heer!  
Sion, zing uw God ter eer!  

 
Schriftlezing: Marcus 12: 28-34 
  
28Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had 
terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun 
correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat 
is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ 29Jezus 
antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De 
Heer, onze God, is de enige Heer; 30heb de Heer, uw God, 
lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 
verstand en met heel uw kracht.” 31Het op een na 
belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn 
geen geboden belangrijker dan deze.’ 32De 
schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u 
zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere god dan 
hij, 33en hem liefhebben met heel ons hart en met heel 
ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste 
liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle 
brandoffers en andere offers.’ 34Jezus vond dat hij 
verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet 
ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem 
nog een vraag te stellen. 
 
Zingen lied 320   
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1. Wie oren om te horen heeft  
hore naar de wet die God hem geeft:  

Gij zult geen vreemde goden  
maar Mij alleen belijden voortaan.  

Hoor, Israel, mijn geboden.  
 

2. Bemin uw Heer te allen tijd.  
Dien Hem met alles wat gij zijt.  

Aanbid Hem in uw daden.  
Dit is het eerste en grote gebod,  

de wil van God, uw Vader.  
 

3. Bied uw naaste de helpende hand.  
Spijzig de armen in uw land,  
een woning wilt hen geven.  

Het tweede gebod is het eerste gelijk;  
doet dit, en gij zult leven.  

 
4. De macht der liefde is zo groot,  

geen water blust haar vuren uit,  
wanneer zij is ontstoken.  

Nu wil ontbranden aan liefdeswoord,  
God heeft het tot ons gesproken.  

 
5. De liefde spreekt haar eigen taal,  
alle kwaad bedekt zij duizendmaal –  

vergeef al wie u griefde.  
Dit lied zal in de lucht opgaan,  

maar blijve in ons de liefde.  
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OVERDENKING  
 
Zingen Lied 791  

1. Liefde, eenmaal uitgesproken  
als uw woord van het begin,  
Liefde, wil ons overkomen  

als geheim en zegening.  
 

2. Liefde, die ons hebt geschapen,  
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,  

alles overwinnend wapen,  
laatste woord dat vrede maakt.  

 
3. Liefde luidt de naam der namen  

waarmee Gij U kennen laat.  
Liefde vraagt om ja en amen,  

ziel en zinnen metterdaad.  
 

4. Liefde waagt zichzelf te geven,  
ademt op van goede trouw.  

Liefde houdt ons in het leven –  
daarop hebt Gij ons gebouwd.  

 
5. Liefde laat zich voluit schenken  

als de allerbeste wijn.  
Liefde blijft het feest gedenken  

waarop wij uw gasten zijn.  
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6. Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft  
over ons: wil ons genezen,  
bron van liefde, liefde zelf!  

 
GEBEDEN EN GAVEN  
 
Gelegenheid om een kaarsje te ontsteken  
 
Voorbede, stil gebed, Onze Vader   
 
Collecten  
1ste : Dorcas   
2de  : Instandhouding eredienst   
 
Slotlied 422: vers 1 en 3  

1. Laat de woorden  
die we hoorden  

klinken in het hart.  
Laat ze vruchten dragen  

alle, alle dagen  
door uw stille kracht.  

 
3. Laat ons hopen,  

biddend hopen,  
dat de liefde wint.  

Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  

hier Gods rijk begint.  
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Zegen  
 
Lied 425 Vervuld van uw zegen 
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  

in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  

Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  

door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 14  november gaat ds. R. Vedders-Dekker uit 
Markelo voor in de dienst. Aanvang: 10.00 uur. U bent dan 
weer van harte uitgenodigd.  
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