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PG De Aarkerk  
 Orde van dienst 28 augustus 2022 

Voorganger: ds. Marijke Gehrels (Tienhoven) 
 
 
Orgelspel 
 
VOORBEREIDING 
Welkom  
 
Intochtslied lied 97: 1, 3 (Groot Koning is de Heer) 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Aandacht voor de kinderen (kindernevendienst) 
 
Zingen: Lied 97:6 
  
Kyriëgebed 
 
Glorialied Lied 653: 1, 4, 7 (U kennen, uit en tot U leven) 
 
Wetslezing De tien geboden in hedendaagse taal 
 
Tien geboden in hedendaagse taal 
 
Want God spreekt ook vandaag tot ons en zegt: Ik ben de HEER jullie God en Vader, 
die jullie bevrijdt van alles wat jullie in de macht kan houden.  
 
1. Je zult Mij op de eerste plaats zetten in je leven. 
 
2. Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kan Ik je leven leiden. Facebook, 
WhatsApp, televisieseries, vrouwen of mannen, idolen of sterren, je zult ze niet 
verheerlijken.  
 
3. Je zal de Naam van God niet doelloos gebruiken.  
 
4. Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden en richt je aandacht 
op God. Op deze manier kun je genieten van rust en ontspanning, net als God deed 
op de zevende dag toen Hij de Schepping gemaakt had. Zes dagen heb je de tijd om 
bezig te zijn met school, werk, vrijwilligerswerk en andere dingen. Ik gun je één dag 
om je extra op Mij te kunnen richten, en op deze dag je broeders en zusters te 
ontmoeten en samen Mijn Naam groot maken. 
 
5. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou behoren te hebben. Vrede 
tussen ouders en kinderen is een zegen. 
 
6. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of uitschelden. 
 
7. Je zult geen onrust stoken binnen relaties. Je zult vechten voor je huwelijk. 
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8. Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen materiële dingen, maar ook niet 
iemands status of leven. 
 
9. Spreek altijd de waarheid. Presenteer jezelf ook niet mooier dan je in werkelijkheid 
bent. Ik geef jou je identiteit, je bent geliefd, een Koningskind. 
 
10. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Niet op de partner van een 
ander, maar ook niet het uiterlijk van een ander, het huis, de auto, de fiets, kleding, 
wat iemand anders ook maar heeft en wat jij niet hebt. Je hebt van Mij genoeg 
gekregen.  
 
 
Zingen: Lied 321 (1 allen, 2 allen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 vrouwen, 7 
allen) (Niet als een storm) 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
 
Schriftlezing: Genesis 11:1-9 (lector) 
 
Zingen: Lied 317 (Grote God, Gij hebt het zwijgen) 
 
Verkondiging   
 
Meditatief orgelspel  
 
Zingen: Lied NLB 968: 1, 2, 5 (De ware kerk des Heren) 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
 
Mededeling over de collecte  
1e     Kerk 
2e     Onderhoud gebouwen 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst. 
 
Slotlied  Lied 425 (Vervuld van Uw zegen) 
 
Zegen (gevolgd door gezongen amen) 
 
Orgelspel 


