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Thema Hoor, Israel (Pnr.1631) Deuteronomium 6: 4- 9 
Uitgesproken 25 oktober 2020 IJsselmuiden, de Bron 
 
Orde van de dienst: 
Lector : Berdien Stoel 
Organist : K. van Wijngaarden 
 
Deze dienst is ten tijde van de Corona pandemie gehouden.  
De liederen uit het Nieuwe Liedboek (NLB) worden door voorzangers gezongen. 

Welkom en mededeling 

Stil gebed 

Welkom 

Bemoediging en Groet 

Gebed 

Inleiding op het thema 

Zingen: NLB 317 (LB’73 329) 
1 Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maar de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
2 Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
3 Roep ons uit de doodse dalen 
waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heilge stede 
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

Schriftlezing: Marcus 12: 28-31 

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 
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kracht.” 31. Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste 
lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.  

Schriftlezing: Deuteronomium 6: 4-9 

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.  

Kindermoment en ze gaan naar de nevendienst  

Verkondiging 

Zingen: NLB 803: 1 en 2 (LB’73 3) 
1 Uit Oer is hij getogen, 
aartsvader Abraham, 
om voortaan te geloven 
in 't land van Kanaän, 
om voortaan als een blinde 
te zien een donker licht, 
om voortaan helderziende 
te zijn op God gericht. 
 
2 Uit Oer is hij getogen 
ten antwoord op een stem, 
die riep hem uit den hoge 
op naar Jeruzalem. 
En allen die geloven 
zijn Abrahams geslacht, 
geboren uit den hoge, 
getogen uit de nacht. 

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. 
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Zegen 


