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Thema Hoor, Israel (Pnr.1590) Deuteronomium 6: 1- 9 
Uitgesproken 29 oktober 2017 10.00 uur in de Ichthuskerk te Hasselt 
 
Orde van de dienst: 
Lector : Jan Dijkstra 
Organist : E. van Bogert 
 
Liederen uit Evangelische Liedbundel (ELB) en Nieuwe Liedboek (NLB). De tekst 
en uit het NLB s auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet (volledig) 
worden weergegeven. 

Zingen vóór de dienst ELB 194 

1. Er is een stad voor vriend en vreemde 
diep in het bloemendal, 
er is een mens die roept om vrede, 
die mens roept overal 
Refrein: 
Jeroesjalajiem, stad van God, 
wees voor de mensen een veilig huis. 
Jeroesjalajiem, stad van vrede, 
breng ons weer thuis 
 
2. Er is een huis om in te wonen 
voorbij het dodendal, 
er is een vader met zijn zonen, 
zij roepen overal.  
Refrein 
 
3. Er is een tafel om te eten 
voorbij het niemandsland. 
Er is een volk dat wordt vergeten, 
dat volk roept overal.  
Refrein 
 
4. Er is een wereld zonder grenzen, 
zo groot als het heelal. 
Er is een hemel voor de mensen, 
dat hoor je overal.  
Refrein 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied Psalm 78: 2 

2 Laat ons wat onze vaderen vertelden 
doorgeven en aan onze kindren melden. 
't Getuigenis aan Israël geschonken, 
het heil dat van de hemel heeft geklonken, 
het is een licht dat ons ten leven leidt, - 
ons en alwie door ons wordt ingewijd. 

Stil gebed 
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Bemoediging en Groet 

Klein gloria Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
Als in den beginne 
Nu en immer 
En van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 

Inleiding op het thema 

Gebed van verootmoediging 

Woorden van leven 

Zingen: NLB 274 1. Wij komen hier ter ere van uw naam 
 

2. Ontferm u God, kyrie eleïson, 
 
3. Wij zingen samen van uw gloria, 

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 

Kinderen gaan naar de nevendienst  

Zingen: 1. Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht 
dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
2. Wij geven Gods verhalen door en wie zich open stelt  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.  
 
3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar. Het is voor allemaal.  

Schriftlezing: Marcus 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.  
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Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1-9 

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: NLB 317  1. Grote God, Gij hebt het zwijgen 

 
2. Heer, uw boodschap staat geschreven, 
 
3. Roep ons uit de doodse dalen 

Prediking 

Zingen: NLB 803: 1 en 2 
1. Uit Oer is hij getogen, 

 
2 Uit Oer is hij getogen 

Kinderen komen terug uit nevendienst 

Dankgebed en voorbeden 

Inzameling van de gaven 

Zingen: Psalm 121: 1 en 4 
 1 Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 
 
4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 

Zegen 


