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Samenzang lied 108a (jdh) 
 Woord van God, dat in 't verleden 
 moed gaf aan ons voorgeslacht 
 en dat duizenden bepaalde 
 bij het wonder van Zijn macht. 
 Alles wagend, nooit vertragend 
 hebben zij door storm en nacht 
 glorieus de loop volbracht. 
 
 Woord van God, dat ook in ’t heden 
 mensen nog ten diepste raakt 
 en temidden van vervlakking 
 die bestemming nooit verzaakt. 
 Blijf ons leven, zó omgeven, 
 dat de kracht in ons ontwaakt, 
 die het menszijn zinvol maakt. 
 
 Woord van God, dat in de toekomst 
 nooit verandert of bezwijkt 
 en als Gids naar 't ware leven 
 werk'lijk onvervangbaar blijft. 
 't Wordt al klaarheid, als Uw waarheid 
 eens de hele aard bestrijkt. 
 't Heil heeft dan zijn doel bereikt. 
 
Samenzang lied 51 (jdh) 
 Uw woord, o God, is liefd' en licht, 
 is heilig en volmaakt,  
 en waar het hart en schreden richt, 
 wordt Uw heil gesmaakt. 
 refrein: 

 Heilig Woord van God, 
 Trooster in ons lot. 
 Gij zult in deze aardwoestijn 
 steeds ons richtsnoer zijn. 
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 Heers daarom door Uw liefdewoord 
 God, in ons hart altijd; 
 ons hart, dat enig U behoort, 
 zij U gans gewijd. (refr.) 
 
 Uw heilsbeloften zijn ons brood, 
 dat onze zielen voedt: 
 Zijn levend water, dat uit nood 
 ons herleven doet. (refr.) 
 
 Daarvoor prijst nog U 't laatst geslacht 
 met blij Halleluja, 
 als ‘t roemt in Uw verlossingsmacht, 
 en in Uw genâ. (refr.) 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 262 (ev.ldb.) 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp, uw Woord is een licht. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 

 
Woorden om mee te beginnen 
 
Samenzang lied (Psalm) 119, 40 en 49 (nw.ldb.) 
 Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
 een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
 dat in de duisternis mijn schreden richt. 
 Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
 dat ik zal wandelen voor uw aangezicht, 
 dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 
  



               -3- 

 
 Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
 Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
 Wanneer uw heilig woord geopend is 
 zal ’t als een licht het duister op doen klaren. 
 Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
 uw kennis maakt onkundigen ervaren. 
 
Gebed (door leiding Christykids) 
 
Introductie thema 
 
Samenzang (canon) lied 58 (ev.ldb.) 
 Zoekt eerst het  Koninkrijk van God  

en zijn gerechtigheid.  
 En dit alles krijgt u bovendien. 
 Hallelu, halleluja. 
 refrein: 

Halleluja, halleluja, 
halleluja, hallelu, halleluja.  

 
 Men kan niet leven van brood alleen, 
 maar van ieder woord, 
 dat door de Heer gesproken wordt. 

Hallelu, halleluja. (refr.) 
  
 Bidt en u zal gegeven zijn, 
 zoekt en gij zult het zien. 
 Klopt en de deur zal voor u opengaan. 
 Hallelu, halleluja. (refr.) 
 
Maarten Luther en de Bijbel 
 
Samenzang lied 422 (ev.ldb.) 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen.  
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 refrein:  

Als je geen liefde hebt voor elkaar  
leef je buiten Gods gloria.      
Als je geen liefde hebt voor elkaar  
leef je buiten Gods gloria.      

 
Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen. (refr.) 

 
Als je geen oog hebt voor het gemis, 
als je geen brood weet te delen, 
denk dan aan Jezus die brood en die vis 
uit liefde deelde met velen. (refr.) 

 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
is er geen hoop meer op zegen. 
Kinderen, maak de liefde toch waar: 
schrijf het op alle wegen: (refr.) 

 
Lezen: Marcus 12 vers 28 t/m 31 (door kinderen) 
 
Vertelling (door Martine Fikse) 
 
Samenzang kinderlied ‘God heeft ons zijn woord gegeven’ (scherm) 
 Na na na na na na.  
 
 God heeft ons zijn woord gegeven 
 het begint bij Genesis 
 en tot en met Openbaring 
 zie je wie en wat Hij is. 
 't Is niet altijd even simpel 
 soms begrijp je 't niet meteen 
 maar zijn liefde klinkt  
 door heel de bijbel heen.  
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 Hij is groot en geweldig 
 goed voor iedereen 
 geeft ons elke dag zijn liefde  
 Hij is altijd om ons heen 
 en wij willen Hem kennen  
 elke dag steeds meer  
 en wij zullen Hem prijzen 
 want Hij is de hoogste Heer. 
 
 Na na na na na na. 
 
 God heeft ons zijn trouw bewezen 
 dwars door de geschiedenis 
 en we mogen gaan ontdekken 
 hoe fantastisch goed Hij is 
 Hij zal doen wat Hij beloofd heeft 
 en Hij laat ons nooit alleen. 
 Ja, zijn liefde klinkt  
 door heel de bijbel heen.   
 
 Hij is groot en geweldig  …  (3x) 
 
 Na na na na na na. 
 
Korte uitleg (door de dominee) 
 
Samenzang lied 313, 1,2 en 5 (nw.ldb.) 
 Een rijke schat van wijsheid 
 schonk God ons in zijn woord. 
 Heb moed, gij die op reis zijt, 
 want daarmee kunt gij voort. 
 Gods woord is ons een licht, 
 en elk die in vertrouwen 
 daarnaar zijn leven richt, 
 die zal erin aanschouwen 
 des Heren aangezicht. 
 



               -6- 

 
 God opent hart en oren, 
 opdat wij in geloof 
 zijn roepstem zouden horen, 
 voor and´re stemmen doof. 
 Gods woord gordt mensen aan, 
 om zonder te versagen 
 het smalle pad te gaan 
 en stil het kruis te dragen 
 achter hun Heiland aan. 
 
 O Gij die wilt ontmoeten 
 wie vragen naar uw wil, 
 zie hoe wij aan uw voeten 
 zitten en luist´ren stil. 
 Geef dat tot U, o Heer, 
 ’t woord van uw welbehagen 
 niet ledig wederkeer’, 
 maar dat het vrucht mag dragen, 
 uw grote naam ter eer 
 
Dankgebed en voorbede  
generatiegebed, aansluitend de dominee, daara zingen we: 
 
Lied 466, ‘Onze Vader’ (ev.ldb.) 

 Onze Vader, die in de hemelen 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, 
 gelijk ook wij aan anderen 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 

tot in eeuwigheid, in eeuwigheid.  
Amen. 
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Inzameling van de gaven (Gemeente en Nederlands Bijbelgenootschap) 
 
Samenzang lied 916, 1 en 4 (jdh) 

 Door de wereld gaat een woord 
 en het drijft de mensen voort: 
 "Breek uw tent op, ga op reis, 
 naar het land, dat Ik u wijs". 
 refrein: 
  Here God, wij zijn vervreemden 
 door te luist'ren naar Uw stem. 
 Breng ons saam met Uw ontheemden 
 naar het nieuw Jeruzalem. 
 

 Door de wereld klinkt een lied 
 tegen angsten en verdriet. 
 Tegen onrecht, tegen dwang 
 richten pelgrims hun gezang. (refr.) 
 
Zegen 
 
We zingen bij het verlaten van de kerk lied 270 (ev.ldb.) 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk. 
Wil u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 
Vanavond om 19.00 uur is er een God&You(ht) dienst.  
Voorganger in deze dienst: dhr. W.F. Wilbrink uit Beekbergen 
Thema: ALS JE ECHT LUISTERT, HOOR JE ZOVEEL MEER! 
Muz. medewerking: combo Oldebroek en Jenneke Buiert.  
  


