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VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stilte
-allen staanVotum en groet
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.

Vg:

Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door de
Heilige Geest
Amen

Gm:

Gezang 146 a: 1, 2 en 3 – Laat ons nu vrolijk zingen, pagina 407
-allen gaan zittenKYRIË en GLORIA
Vg: Laten wij de Heer aanroepen om de nood van deze wereld en zijn
naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Hij hoort de
ellendige en redt van de dood.
Laat ons bidden:
…
Zo bidden wij samen:
Gezang 299e – Kyrie- en Gloriahymne ‘U alle eer’ (pagina 634)
De kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars
Onder orgelspel bereiden wij ons voor op de lezing uit de Schriften
DE HEILIGE SCHRIFT

Psalm 146 in de vertaling van Dr Ida G.M. Gerhardt en Dr Marie H.
van der Zeyde
PSALM 146 - LEVEN VANUIT DE HOOP OP GODS TROUW
Godlof!
Loof, mijn zie, de Heer!
2 Een loflied voor de Heer, heel mijn leven,
een psalm, tot het laatst, voor mijn God.
3 Zoekt het niet bij de groten der aarde,
bij een mensenkind dat u niet uitredt;
4 wijkt zijn adem, hij wordt weer tot aarde:
op die dag zijn zijn plannen voorbij.
5 Gelukkig wien Jacobs God bijstaat,
wiens hoop op de Heer is, zijn God;
6 die geschapen heeft hemel en aarde,
de zee en al wat daarin is,
die tot in eeuwigheid trouw houdt.
7 Hij die recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan wie hongerig zijn.
De Heer, die de geboeiden bevrijdt,
8 de Heer, die de blinden weer zien doet,
de Heer die opricht de gekromden,
de Heer heeft de rechtvaardigen lief;
9 de Heer waakt over de vreemdeling
en houdt staande weduwe en wees.
maar de wandel der bozen verstoort hij.
10 De Heer heerst tot in eeuwigheid,
ùw God, Sion, geslacht op geslacht.
Godlof!
Gezang 316: 1 en 2 – Het woord dat u ten leven riep, pagina 669
Marcus 12: 12 – 34 – uit de vertaling van het NBG 1951
28En

een der schriftgeleerden, tot Hem komende, hoorde, dat zij met
elkander redetwistten, en overtuigd, dat Hij hun goed geantwoord had,
vroeg hij Hem: Welk gebod is het eerste van alle? 29Jezus antwoordde:
30Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij

zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw
ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. 31Het tweede is
dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter
dan deze, bestaat niet. 32En de schriftgeleerde zeide tot Hem:
Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij één is en
dat er geen ander is dan Hij. 33En Hem lief te hebben uit geheel het
hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de naaste
lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.
34En Jezus, ziende, dat hij verstandig geantwoord had, zeide tot hem:
Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem
meer iets vragen.
Gezang 316: 3 en 4 – Het is ook in de hemel niet, pagina 669
Overdenking
Gezang 657: 1, 2, 3 en 4
DIENST VAN DE TOEWIJDING
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
DIENST DER GAVEN
Collecte
-allen staanGezang 146c: 1, 2, 3 en 7 – Alles wat adem heeft love de Here, pagina
410
Zegen
Gemeente zingt: Amen
Orgelspel

Voorganger in deze dienst is Ds Deodaat van der Boon; het orgel wordt
bespeeld door Anneke Jansen-Kot

