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ORDE VAN DIENST  
 
Eredienst zondag 02-10-2022 in de Prot. Gem. De Aarkerk  
Voorganger: Ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn uit Rozenburg ZH 
Organist:   Martin Schuitmaker  
 
 
Welkom 
 
Aanvangspsalm (staande): Psalm 122: 1 en 2 – ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’  
 
1.  Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,  2.  Hoe zijn de stammen opgegaan! 
 toen men mij zeide: 'Gord u aan   Hier gingen ons de voeten voor 
 om naar des Heren huis te gaan!   der pelgrims, die de Heer verkoor, 
 Kom ga met ons en doe als wij!'   hier, waar uw heilge muren staan! 
 Jeruzalem, dat ik bemin,    Jeruzalem, dat ik bemin, 
 wij treden uwe poorten in,    wij treden uwe poorten in 
 u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!  naar 's Heren woord, om zijn naams ere! 
 Jeruzalem, van ver aanschouwd,   Zo is het Israël gezegd: 
 wel saamgevoegd en welgebouwd,  hier zijn de zetels van het recht, 
 o schone stede, die wij groeten.   de troon, waar David zal regeren! 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
 Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
 Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 Gemeente:  en die nooit loslaat het werk van zijn handen. 
 
 Voorganger: Genade zij u en vrede 
   van God onze Vader 
   van onze Heer Jezus Christus  
   door de heilige Geest. 
 Allen:  Amen 
 
Zingen: NLB 886 – ‘Abba, Vader, U alleen’ (2x) (1x in het Nederlands, 1x in het Engels) 
 
 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
 U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
 Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen 
 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
  
 Abba, Father, let me be, yours and yours alone. 
 May my will for ever be, evermore your own. 
 Never let my heart grow cold, never let me go. 
 
 Abba, Father, let me be, yours and yours alone.  
 

De kinderen mogen naar de kindernevendienst 
 



 

 

2 

Verootmoedigingsgebed 
 
Genadeverkondiging 
 
Zingen leefregels: NLB 310: 1 t/m 5 – ‘Eén is de Heer, de God der goden’ 
 
     1.  Eén is de Heer, de God der goden,   
  wie buigt voor beelden wordt misleid.   
  Ga op de weg van zijn geboden – 
  er is geen god die zo bevrijdt!  
   
  2.  Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,  
  veracht, misbruik de hemel niet;    
  dankbaar zal ieder respecteren    
  zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!    
 
  3.  Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
   niet onnadenkend in de wind. 
   Dood nooit wie zich niet kan verweren – 
   wie drift bemint wordt ziende blind. 
 
 4.  Breek geen verbond, voorgoed gesloten,  
  blijf trouw aan wie u liefde gaf. 
  Diefstal kan geen geluk vergroten; 
  neem niet uw naaste vreugde af. 
 
 5.  Leugen en laster? Valse goden! 
  Begeerte baart slechts bitterheid. 
  Ga op de weg van Gods geboden – 
  er is geen god die zo bevrijdt! 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
 
Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1 t/m 9 (NBV) – door lector 
 
Zingen: NLB 320: 1 t/m 3 – ‘Wie oren om te horen heeft’ 
 
     1.  Wie oren om te horen heeft, 
  hore naar de wet die God hem geeft: 
  gij zult geen vreemde goden, 
  maar Mij alleen belijden voortaan. 
  Hoor, Israël, mijn geboden. 
 
 2.  Bemin uw Heer te allen tijd,  
  dien Hem met alles wat gij zijt. 
  Aanbid Hem in uw daden. 
  Dit is het eerste en grote gebod, 
  de wil van God, uw Vader. 
 
 3.  Biedt uw naaste de helpende hand, 
  spijzig de armen in uw land, 
  een woning wilt hen geven. 
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  Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
  doet dit, en gij zult leven. 
 
Tweede Schriftlezing: Marcus 12: 28 t/m 34 (NBV) – door lector 
 
Zingen: NLB 319: 1, 2, 5 en 7 – ‘Alles wat er staat geschreven’ 
 
 1. Alles wat er staat geschreven, 
  Heer, doe ons verstaan, 
  want uw woorden zijn ons leven, 
  spreek ons aan! 
 
 2. Mozes heeft het vuur zien branden 
  en hij werd uw knecht, 
  laat ons voortgaan aan zijn hand en 
  wijs de weg. 
 
 5. Jezus heeft het laatst gesproken 
  en zijn stem gaat voort, 
  want als graan is Hij gebroken 
  woord voor woord. 
 
 7. Gij gaat onze aard’ te boven, 
  zend uw adem neer, 
  heel de aarde moet U loven 
  meer en meer. 
 
 
 
 
Uitleg en verkondiging   
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen geloofsbelijdenis: HH 479: 1, 2 en 4 – ‘Heer, U bent mijn leven’ 
 
     1.   Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta 
  Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 
  Uw woord is het pad de weg waarop ik ga, 
  zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. 
  Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
  Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
 2.   ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
  eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
  U, die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
  één met God de Vader, verenigd met uw volk. 
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  Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
  dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
 4.   Vader van het leven, ik geloof in U 
  Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
  Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht, 
  U die via duizend wegen ons hier samen bracht. 
  En op duizend wegen, zendt U ons weer uit, 
  om het zaad te zijn van Gods Rijk. 
 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het ‘Onze Vader’ 
 

 
Inzameling van de gaven   
1e kerk en Israel 
2e Onderhoud gebouwen 
 
 

 
 

De kinderen komen terug van de kindernevendienst 

 
Zingen slotlied: NLB 422: 1, 2 en 3 – ‘Laat de woorden die we hoorden’ 
 
     1.  Laat de woorden    3.  Laat ons hopen, 
  die we hoorden    biddend hopen, 
  klinken in het hart.   Dat de liefde wint. 
  Laat ze vruchten dragen  Wil geloof ons geven 
      alle, alle dagen    dat door zo te leven 
      door uw stille kracht.   hier Gods rijk begint. 
 
 2.  Laat ons weten, 
  nooit vergeten 
  hoe u tot ons spreekt: 
  sterker dan de machten 
  zijn de zwakke krachten, 
  vuur dat U ontsteekt 
 
Zegen (met 3x gezongen ‘Amen’) 


