ORDE VAN DIENST: 11 november, Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. K. Sluiter, Almelo
Organist
: Matthijs ten Thije
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector
: Martha Mulder
==================================================================
Orgelspel: Johann Gottfried Walther (1684-1748):
Choralprelude 'Erhalt uns Herr, bei Deinem Wort' (zie lied 722)
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied 722

(staande tot na lied 98 vers 2)

Bemoediging en Groet:
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: Ook met u zij de Heer
Voorganger: Onze hulp in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
door Zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.
Gemeente: Amen
Drempelgebed:
Lied 98 vers 1 en 2 (Hierna gaat de gemeente zitten)
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed: afgesloten met 301 f
Glorialied 302 vers 1 en 3

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst:
Kinderlied 716
1 Zaaien, maaien, oogsten. / Dank de Allerhoogste
voor zijn zorg om ons bestaan. / Hij biedt ons dit alles aan.
2 Zaaien, maaien, oogsten. / Dank de Allerhoogste
voor de zegen die Hij geeft, / zodat elk het leven heeft.
3 Zaaien, maaien, oogsten. / Dank de Allerhoogste
door te delen met elkaar / wat Hij aanbiedt, ieder jaar.
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De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: Leviticus 19: 1, 2, 9-18
1
De HEER zei tegen Mozes:
2
‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want ik, de HEER, jullie
God, ben heilig“.
9
Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de
akker en raap wat blijft liggen niet bijeen.
10
En 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.
11
Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet.
12
Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de
naam van je God. Ik ben de HEER.
13
Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op
dezelfde dag uit.
14
Spreek 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.
15
Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en
zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten.
16
Breng 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
18
door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf.
Ik ben de HEER.
Lied 317
Schriftlezing NT: Marcus 12: 28-34
28
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?’
29
Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God,
is de enige Heer;
30
heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel
uw verstand en met heel uw kracht.”
31
Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen
geboden belangrijker dan deze.’
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32

De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar:
hij alleen is God en er is geen andere god dan hij,
33
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.’
34
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 195

-

UITLEG EN VERKONDIGING

Lied 791 vers 1, 2, 3 en 6

-

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden – acclamatie 367e
Stil gebed
Allen: 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
Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel: Orgelmuziek bij lied 834
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied 834

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
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Uitgangscollecte: voor het binnenlandsdiaconaat
Orgelspel: Johann Gottfried Walther (1684-1748): Choralprelude
'Nun last uns Gott dem Herren Dank sagen und Ihm ehren' (zie lied 863)

==================================================================

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.
Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!
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