
De morgendienst in de dorpskerk te Tolbert op 11 november 2018 
 
 
(We volgen orde van dienst II)  
 
Lied vooraf, 283: 1,2,3,4,5 In de veelheid van geluiden 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied, 119: 1,6,7 Welzalig wie de rechten wegen gaan  
 
Bemoediging  
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: EN NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON 
 
Groet 
 
V: De Heer zij met u 
G: OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Gebed toenadering 
 

Woorden van vergeving 
 
Woorden van toewijding 
 
Lied 911: 1,2,3,4 Rots waaruit het leven welt 
 
Gebed 
 
Lezing uit het Oude testament, Deuteronomium 30: 11-14 
 
11De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen 
niet buiten uw bereik. 12Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie 
stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te 
maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 13Ook zijn ze niet aan de overkant 
van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze 



daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 
14Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen 
maken; u kunt ze volbrengen. 
 
Lied 316: 1,2,4 Het Woord dat u ten leven riep 
 
Lezing uit het Nieuwe testament, Marcus 12: 28-34 
 
28Een 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?’ 29Jezus 
antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de 
enige Heer; 30heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en 
met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31Het op een na belangrijkste is 
dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ 
32De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij 
alleen is God en er is geen andere god dan hij, 33en 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.’ 34Jezus 
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. 
 
 

Acclamatie, 339a, U komt de lof toe... 
  
Uitleg en verkondiging 
 
Lied 315: 1,2 Heb dank, o God van alle leven 
 
Geloofsbelijdenis, 340B, Ik geloof in God de Vader 
 
Collecte  
 
Dankgebed, voorbeden, onze Vader 
 
Slotlied, 727: 1,2,3,4 Voor alle heiligen in de heerlijkheid 
 

Zending en zegen 
 
 


