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Apeldoorn, Jachtlaankerk 
23 oktober 2005 v.m. 
Schriftlezingen: | Deuteronomium 6: 1-9 | Mattheüs 22: 34-46 | | NBV | LB’73 
Tekst: Psalmen 1 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom  
 
Intochtslied Psalm 105  

3 God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
4 De HEER heeft Izak uitverkoren, 
aan Jakob zijn verbond bezworen, 
aan Israël zijn trouw verpand: 
Uw kindren breng Ik naar dit land, 
naar Kanaän dat eeuwig is 
uw toegemeten erfenis. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam van de Heer 

Allen:Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw is en  
Het werk van Zijn handen niet los laat. 

 
Gebed, ontferming 
 
Zingen Gezang 21 

6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u ‘t gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 
 
7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
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Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Kinderen gaan na een gesprekje naar de nevendienst 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing 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. De HEER is de enige 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. 7Prent 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 Psalm 119: 14 en 15 

14 Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, 
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. 
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. 
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. 
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 
immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 
 
15 Doe van mij weg de schande en de smaad, 
want Gij hebt uw geboden mij gegeven 
dat ik zou onderkennen goed en kwaad 
door uw gerechtigheid die staat geschreven. 
Vreugde der wet! God is mijn toeverlaat. 
Alleen bij uw bevelen zal ik leven. 

 
2e lezing Mattheüs 22: 34-46 

34 Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, 
kwamen ze bij elkaar. 35 Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een 
wetgeleerde: 36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de 
Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is 
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het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 
40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ 
41 Nu de farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag: 42 ‘Wat denkt u 
over de messias? Van wie is hij een zoon?’ ‘Van David,’ antwoordden ze. 43 Jezus vroeg: 
‘Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt: 44 “De 
Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je 
voeten heb gelegd.’” 45 Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’ 46 
En niemand was in staat hem een antwoord te geven, noch durfde iemand hem vanaf die 
dag nog een vraag te stellen. 

 
Zingen Gezang 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. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 1 

1 Gezegend hij, die in der bozen raad 
niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 
noch zich door spotters in de kring laat noden, 
waar ieder lacht met God en zijn geboden, 
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft 
en dag en nacht met zijn geboden leeft. 
 
2 Hij is een groene boom die staat geplant 
waar waterbeken vloeien door het land. 
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 
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te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. 
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 
het gaat hem wel in alles wat hij doet. 
 
3 Gans anders zal 't de goddelozen gaan: 
zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan. 
Zij kunnen zich voor God niet staande houden, 
er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden. 
God kent die wandelt in het rechte spoor, 
wie Hem verlaat gaat dwalende teloor. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven  
 
Kinderen komen terug 
 
Zingen Gezang 434: 3, 4 en 5 

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. 
 
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Zegen 


