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Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanPsalm 116: 1 en 3
Votum
Vg:
Gm:
Vg:
Gm:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet
Vg: Genade zij u en vrede
van God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door
de Heilige Geest
Gm: Amen
-allen gaan zittenKYRIË
Vg : Laten wij de Heer om ontferming aan roepen om de nood van deze wereld
en zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid kent geen einde.
Vg:

Laat ons bidden:
…
Heer, hoor ons als wij U bidden:

Lied 705: 1, 3 en 4
De kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars
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Orgelspel – wij bereiden ons voor op het lezen uit de Schriften
Deuteronomium 6: 1, 4-6
1
Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw
God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in
bezit zult nemen.
4
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5Heb daarom
de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
Leviticus 19: 1-2, 15-18
1
De HEER zei tegen Mozes: 2‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees
heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig.
15
Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor
en zie machthebbers niet naar 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.
17
Wees 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.
Lied 320
1 Johannes 4: 20-21
20
Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is
hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien
heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21We hebben
dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander
liefhebben.
Marcus 12: 28-34 (vertaling: Naardense Bijbel)
Dan komt een van de schriftgeleerden tot Jezus; hij heeft hen horen redetwisten en gezien dat hij hun goed geantwoord heeft; hij stelt hem de vraag: welk
gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordt: het eerste is ‘hoor, Israël, de
heer is onze God, de Heer is één; heb dan lief de Heer, je God, uit heel je
hart, uit heel je ziel, uit heel je verstand en uit heel je kracht!’ Het tweede is
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dit: ‘heb je naaste lief als jezelf!’- een ander gebod, groter dan deze, is er
niet!
De schriftgeleerde zegt tot hem: prachtig, leermeester! Het is wáár wat u
zegt, dat hij de Ene ìs en dat er geen andere is; en dat hem liefhebben uit heel
je hart, uit heel je begrip en uit heel je kracht en de naaste liefhebben als jezelf veel meer waard is dan alle brandoffers en rookoffers! Jezus ziet aan hoe
verstandig hij antwoord en zegt tot hem: je bent niet ver van het koninkrijk
Gods! Toen heeft niemand het meer gewaagd hem een vraag te stellen.
Lied 313: 1, 3 en 4
Verkondiging
Lied 838
Voorbeden - Stil Gebed - Onze Vader
Inzameling der gaven
Lied 422
Zegen
Gem: Amen
Orgelspel
Voorganger in deze dienst is ds. Jilles de Klerk. Organist is Rijk Jansen.
Na de dienst bent u natuurlijk van harte welkom om even na te praten en een kop
koffie te drinken.
Bent u geinteresseerd in de activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Wassenaar, raadpleeg dan de website: www.pkn-wassenaar.nl Wanneer u specifiek op
de hoogte wilt blijven van de kerkdiensten in de komende weken, kunt u zich een
e-mail laten toesturen. De opgave-briefjes liggen klaar op de leestafel.
Collectes 11 november:
De eerste collecte is voor Dutch Dental Care Foundation
De tweede collecte is voor de Kerk
De derde collecte is voor de communicatie
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