
Orde van dienst vOOr zOndag 27 juni Kapelle  
aanvang 10.00 uur

vOOrganger: jerOen de Wind (Predikant in oPleiding)
Orgel: MarK Christiaanse

voorzang lied 221

1.       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 mij behoeden en op handen dragen.

2.       Want waar ben ik, als gij niet wijd en zijd
          waakt over mij en over al mijn gangen.
          Wie zou ik worden, waart gij niet bereid
          om, als ik val, mij telkens op te vangen.
          ik leef niet echt, als gij niet met mij zijt.
          ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3.       Spreek gij het woord dat mij vertroosting geeft,
          dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
          ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
          wil alle liefde aan uw mens besteden.
          Wees gij vandaag mijn brood, zowaar gij leeft –
          gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

afkondigingen

intochtspsalm psalm 81:1 en 9 (staande)

1.       Jubel god ter eer, 
          Hij is onze sterkte!
          Juich voor israëls Heer, 
          stem en tegenstem
          springen op voor Hem 
          die ons heil bewerkte.

9        leef uit mijn verbond.
          Vraag van Mij vrijmoedig.
          open wijd uw mond.
          al wat u ontbreekt,
          al waar gij om smeekt
          geef ik overvloedig.



stil gebed

Mijzelf voorstellen plus noemen thema van de dienst: ‘leven met Jezus’. Wat houdt het
leven in met Jezus, als je Zijn leerling bent? Wat maakt jou anders dan andere mensen?
en hoe kan je leven, helemaal voor Hem? duidelijk is dat wij in alles van Jezus afhankelijk
zijn, zo ook voor deze dienst. daarom belijden wij onze afhankelijkheid:

onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van Zijn handen. amen

Wetslezing (Markus 12:28-34 nBv) Samenvatting van de Wet

een 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?’ Jezus 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.” 
Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” er zijn geen geboden
belangrijker dan deze.’ de schriftgeleerde zei tegen hem: ‘inderdaad, meester, wat u
zegt is waar: hij alleen is god en er is geen andere god dan hij, en 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.’ 
Jezus 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.

lied 836: 1 en 5

1.       o Heer die onze Vader zijt,
          vergeef ons onze schuld.
          Wijs ons de weg der zaligheid,
          en laat ons hart, door U geleid,
          met liefde zijn vervuld,
          met liefde zijn vervuld.

5.       dat ons geen drift en pijn verblindt,
          geen hartstocht ons verwart.
          Maak gij ons rein en welgezind,
          en spreek tot ons in vuur en wind,
          o stille stem in ’t hart,
          o stille stem in ’t hart.

gebed om vergeving & opening van de heilige schrift



psalm 106: 

1.       loof nu de Heer, want Hij is goed,
          die met zij liefde ons ontmoet.
          Zijn trouw houdt stand te allen tijde.
          Wie prijst zijn daden woord voor woord?
          Wie kan zijn heerlijkheid belijden?
          Wie looft Hem zo dat elk het hoort?

schriftlezing: Markus 12:35-44 (nBv)

Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel: ‘Hoe kunnen de schriftgeleerden
beweren dat de messias een zoon van david is? Zelf heeft david, geïnspireerd door de
heilige geest, gezegd: “de Heer sprak tot mijn Heer: ‘neem plaats aan mijn rechter-
hand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” david noemt hem Heer, hoe kan
hij dan zijn zoon zijn?’ de talrijke aanwezigen luisterden graag naar hem.
tijdens zijn onderricht zei hij: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure
gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, en een
ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden: ze verslinden de huizen van
de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. over hen zal strenger worden
geoordeeld dan over anderen!’ Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de
mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. er kwam ook een
arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans.
Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘ik verzeker jullie: deze arme weduwe
heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid;
want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles
gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

lied 756:1, 2, 4 en 6

1.       laat komen, Heer, uw rijk, 2. Waar blijft het overlang
          uw koninklijke dag, beloofde land van god,
          toon ons uw majesteit, waar liefde en lofgezang
          Messias, uw gezag! verdrijven leed en dood?

4.       Zal ooit een dag bestaan 6. Wij bidden, Heer, sta op
          dat oorlog, haat en nijd en kom in heerlijkheid!
          voorgoed zijn weggedaan, op U staat onze hoop
          in deze wereldtijd? die onze herder zijt!

          
verkondiging met daarna orgelspel 



lied 413:1 en 3 grote god, wij loven u

1.       grote god, wij loven U,
          Heer, o sterkste aller sterken!
          Heel de wereld buigt voor U
          en bewondert uwe werken.
          die gij waart te allen tijd,
          blijft gij ook in eeuwigheid.

3.       Heer, ontferm u over ons,
          open uwe vaderarmen,
          stort uw zegen over ons,
          neem ons op in uw erbarmen.
          eeuwig blijft uw trouw bestaan –
          laat ons niet verloren gaan.

Collecte

voor- en dankgebed:

slotlied: psalm: 139:1 en 14 

1.       Heer, die mij ziet zoals ik ben,
          dieper dan ik mijzelf ooit ken,
          kent gij mij, gij weet waar ik ga,
          gij volgt mij waar ik zit of sta.
          Wat mij ten diepste houdt bewogen,
          ’t ligt alles open voor uw ogen.

14.     doorgrond, o god, mijn hart; het ligt
          toch open voor uw aangezicht.
          toets mij of niet een weg in mij
          mij schaadt en leidt aan U voorbij.
          o god, houd mij geheel omgeven,
          en leid mij op de weg ten leven.

zegenbede

          Bidden we elkaar nu gods onmisbare liefde en zegen toe:
          de genade van de Here Jezus Christus
          en de liefde van god
          en de gemeenschap van de Heilige geest zij met ons allen. 

gezongen amen


