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Voorbereiding
Orgelspel
Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig is der mensenleven
(lied 797) – Georg Böhm (1661-1733)
Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
(bij het aansteken van de kaarsen)
o: Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op
mijn pad. (Psalm 119: 105)
We zijn stil en openen ons hart voor God
Bemoediging en toenadering (staande)
o: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o: Bij U, God, zoeken wij ons heil,
want spoorloos zijn wij zonder U.
g: WEES ONS GENADIG, GOD, WEES ONS NABIJ.
SCHEP ONS EEN HART,
DOORZICHTIG EN ZUIVER,
GEEF ONS EEN GEEST, VAST EN MOEDIG.
o: Laat ons niet gaan uit Uw ogen;
draag ons op Uw adem en kroon ons leven
met de trouw van Uw Zoon.
g: WEES ONS GENADIG, GOD, WEES ONS NABIJ.
SCHEP ONS EEN HART,
DOORZICHTIG EN ZUIVER,
GEEF ONS EEN GEEST, VAST EN MOEDIG.
o: En laat ons weer wonen
in de weelde van Uw zegen.
g: AMEN.
Psalm 85: 3, 4

Korte inleiding op deze viering
Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:
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Lied 412: 6 (staande)
Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen
Lied 744 (met de kinderen)
De kinderen (5-12 jaar) steken hun kaars aan
en gaan naar hun eigen ruimte.

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Bijbel
g: AMEN.
Leviticus 19: 1-2 + 9-18
De HEER zei tegen Mozes: 2‘Zeg tegen de
gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want ik, de
HEER, jullie God, ben heilig.
Wanneer 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 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.

Psalm 146: 3, 4, 5
Marcus 12: 28-34
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?’ 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.

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie)
onder orgelspel (lied 443).
Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (allen):
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Onze Vader
die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

We gaan staan.
Lied 754
Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.
Heenzending en zegen

We zijn stil voor God
Lied 791: 1 (a), 2 (a), 3 (v), 4 (m), 5 (a), 6 (a)

We antwoorden met:





(a):



bid-den U, ver - hoor ons.

Lied 747: 8
Preek





ã

A - men.

Orgelspel
Toccata in d BWV 538 – J.S. Bach (1685-1750)
In de kloostergang kunt u de predikant de hand
drukken en een kopje koffie of thee krijgen.

