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Thema ‘aan jou gelijk...’ (Pnr. 1316)  Markus 12: 28-34 
Uitgesproken 8 november 2009 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Nanda Tegelaar  
Muzikale begeleiding Henk Kamphof 
 
U luistert naar: een opname van de morgendienst van zondag 8 november 2009 
in het Open Hof te Kampen waarin ook het huwelijk van het bruidspaar Utens- 
Koers wordt ingezegend  
 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 27: 1 

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de HEER die mij behouden zal!  
  

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Heb God lief boven alles en je naaste als je zelf 
  
Zingen Lied 434: 2, 3 en 4 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, 
die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
 
4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 

Tora Deuteronomium 6: 1-9 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  ‘aan jou gelijk...’ 

 2 van 5 

1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de 
HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan 
de overkant, dat u in bezit zult nemen. 2 U moet voor de HEER, 
uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en 
geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u 
leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met 
een lang leven gezegend worden. 3 Luister dus, Israël, en neem 
ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat 
overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, 
zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.  
4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 
5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met 
inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag 
opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er 
steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u 
opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op 
uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de 
poorten van de stad.  

 
Zingen Lied: 488 

Heer, ik kom tot U, Neem mijn hart, verander mij. 
Als ik u ontmoet vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben  
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde 
 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind,  
Gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde. 
 
Heer komt dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien 
En uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil zodat ik U steeds dienen kan 
En elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. 
 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde 
 

Huwelijksbevestiging 
 
Zingen Lied 369: 1 en 2 

1. God die in het begin 
uit aarde, naar zijn beeld, 
de mensen voor elkaars 
geluk geschapen heeft, 
Hij doet u samen zijn, 
Hij maakt u man en vrouw, 
elkanders brood en wijn, 
elkanders woord van trouw. 
 
2. Zoals van meet af aan 
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een mens geen antwoord vindt, 
als hij niet door een mens 
ten diepste wordt bemind, 
zo zult gij nu voortaan 
in liefde en in leed 
elkanders antwoord zijn, 
één lichaam en één geest. 

 
Gebed en inzegening 
 
Zingen Lied 369: 3 

3. Zoals ten einde toe 
de mensen twee aan twee 
hun lange wegen gaan, 
en God gaat met hen mee, 
zo zal Hij met u zijn 
in leven en in dood, 
Hij wordt uw brood en wijn 
en dit geheim is groot. 

 
Uitreiking van de Bijbel 
 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Markus 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.’ 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.  
 

Zingen Lied  
Liefde is blij zijn, een arm om je heen. 
Liefde is lachen, is nooit meer alleen. 
Liefde is luist'ren, de woorden gaan door  
Liefde is fluist'ren, heel zacht in je oor.  
 
Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand. 
Liefde is hopen, is gaan langs het strand. 
Liefde is amen, is wolken, is wind. 
Liefde is samen, is spelen als kind.  
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Liefde is zingen, is wit en is groen. 
Liefde is zacht, is een kus in 't plantsoen. 
Liefde is leven, je ademt weer op. 
Liefde is geven, is leven met God.  

 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Preek 
 
Zingen Lied 62 

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. Bemint uw Heer te allen tijd, 
dient Hem met alles wat gij zijt, 
aanbidt Hem in uw daden. 
Dit is het eerste en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 
3. Biedt uw naaste de helpende hand, 
spijzigt de armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. 
 
4. De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, 
God heeft het tot ons gesproken. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen zingend van de oogst binnen. 
 
Zingen Lied 481: 3 en 4 

3. Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 
4. Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
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Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
Zegen 
 


