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VIERPLEK WEHL 

 
7 november 2021 

 
DE VOORBEREIDING 
 
ORGELSPEL 
 
WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 
 

- gemeente gaat staan - 
 

STILTE 
 
DREMPELGEBED 
 
Gij zult de Heer, uw God, liefhebben en uw naaste als uzelf.’ 
Deze Schriftwoorden vormen de kern van ons gelovig leven. 
Wie zich daarvoor openstelt, is op de goede weg,  
staat dicht bij het Rijk Gods. 
Liefdevolle God, U liefhebben en onze naaste gelijk onszelf, 
De woorden zijn eenvoudig, maar in ons leven van alledag soms moeilijk, 
Ja wij willen U liefhebben met heel ons hart, 
Maar soms is ons vertrouwen minder, ons geloof wankel. 
Wij maken ons zorgen over Uw schepping, De aarde wordt bedreigd, 
Mensen zoeken een veilig thuis bij ons, 
En wij kunnen hen vaak niet dat thuis bieden. 
De Corona is nog steeds niet weg,  
Wij horen iedere dag nieuwe en grotere getallen, 
En dan komen wij op deze zondag bij U, 
Wij leggen onze zorgen aan U voor, 
Steeds opnieuw komen wij samen Om te luisteren naar Uw woord, 
Nieuwe moed te krijgen, Ons geloof te versterken 
Om straks Uw woorden in ons leven zo goed mogelijk waar te maken. 
 
Want wij geloven oprecht: 
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 O. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

O. U heeft Uw eigen Zoon tot ons gezonden, om de woorden 
van Uw belofte te hernieuwen en nog meer kracht te 
geven. Daarom kunnen wij vandaag alleen maar zeggen: 
Wij proberen uw woorden waar te maken 

  door Jezus Christus, onze Heer. 
 G. AMEN! 
 
AANVANGSLIED - LB 119: 1, 2 en 3 
 
VREDEGROET  
 
 V. Vrede zij met u allen! 
 G. VREDE OOK MET U! 

        - gemeente gaat zitten - 
 
GEBED OM ONTFERMING 
na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger antwoordt de gemeente: 
 

 
 
God, ook wij denken dat we goed bezig zijn 
als we niet opzettelijk iets verkeerd doen. 
Het is gemakkelijker ons te houden aan geboden en verboden, 
dan ons met hart en ziel in te zetten voor U en uw Boodschap. 
Daarom zingen wij: 
 
Jezus, hoe vaak hebt U niet gezegd dat U niet gekomen zijt om de Wet af 
te schaffen, maar om hem te vervolledigen. 
De geest van de Wet was altijd belangrijker dan de letter van de Wet. 
Heel uw leven was een prediking van de liefde. 
Bij ons is het regelmatig geen onbaatzuchtige liefde, maar eigenliefde 
die op de eerste plaats komt.  
Daarom zingen wij: 
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Heer, soms is ons vertrouwen in U en onze medemensen niet groot 
genoeg, kunnen we U en onze medemensen zo moeilijk onvoorwaardelijk 
liefhebben. 
Dan hebben wij vooroordelen, of zien alleen moeilijkheden, 
Wij sluiten dan mensen buiten. 
Zo luisteren wij niet naar Uw opdracht, Uw Boodschap 

Daarom zingen wij: 
 
 V. God schenke ons vergeving bevrijding, vertrouwen 

en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze Heer. 
 G. AMEN! 
 
LOFLIED - LB 305: 1, 2 en 3 
 
 
DE SCHRIFT GEOPEND 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING - Leviticus 19: 1-2, 9-18 
 
LIED - LB 146: 1 en 4 
 
TWEEDE SCHRIFTLEZING - Marcus 12: 28-34 
 
LIED - LB 886 
 
VERKONDIGING 
 
STILTE 
 
ORGELSPEL 
 
LIED - LB 96a: 1 en 2 
 
 
DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
 
GEBEDEN 
 
 Voorbeden 
  
 Onze Vader 
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Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid. Amen. 
 
MEDEDELINGEN OVER DE COLLECTE 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN   -   Orgelspel 
 
 
GEZEGEND OP WEG            - gemeente gaat staan - 

 
SLOTLIED - LB 416 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
ORGELSPEL 
 
 
In deze dienst: 
 
voorganger:    pastor Mia Tankink, Keijenborg   
ambtsdrager:  Gerrit van Lenthe   
secondant:  Cor van Muiswinkel   
organist:  Piet van der Veen 
beeld en geluid:  Ab Berendsen   
koster:   Johan Hamer 
 
Agenda: 
Woensdag: Inloopochtend in Ons Huis 09.30 - 12.00 uur 

Koffie en thee staan klaar! 
Zondag 14 november:  Viering van Schrift en Tafel 10.00 uur 

Voorganger: ds. Theo Menting 
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