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Orgelspel 
 
Intrede 
 
Woord van welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Samenzang: Psalm 25:1,2,5 
 



HEER, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 
 
HERE, maak mij uwe wegen 
door uw woord en Geest bekend; 
leer mij hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
‘k blijf U al den dag verwachten. 
 
Louter goedheid zijn Gods wegen 
en zijn paden zijn vertrouwd 
voor wie, tot zijn heil genegen, 
zijn geboden onderhoudt. 
Wil mij, uwen naam ter eer, 
al wat ik misdeed vergeven. 
Ik heb tegen U, o HEER, 
Zwaar en menigmaal misdreven 
  
Drempelgebed 
 
Orgelspel 
 
Inleiding op de Schriftlezingen 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing door ouderling van dienst:  
Exodus 19: 1 – 8 en 20: 1 – 17   
Lezing uit het boek Exodus, eerst uit hoofdstuk 19 de verzen 1 tot en met 8, en 
daarna uit hoofdstuk 20 de verzen 1 tot en met 17.  
 



1In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, 
kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2Ze waren vanuit Refidim verder 
getrokken en in de Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp 
op, vlak bij de berg. 3Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de 
berg toe: ‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël weten: 4“Jullie 
hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaars-
vleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. 5Als je mijn woorden ter harte 
neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, 
kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort mij toe. 6Een 
koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de 
Israëlieten over.’ 7Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde 
hun alles mee wat de HEER hem had opgedragen. 8En het hele volk antwoordde als 
uit één mond: ‘We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.’ 
 
1Toen sprak God deze woorden: 
2‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 
3Vereer naast mij geen andere goden. 
4Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier 
boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 5Kniel voor 
zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere 
goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook 
het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 6maar als ze mij liefhebben 
en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. 
7Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij 
niet vrijuit gaan. 
8Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.  
9Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10maar de zevende dag is 
een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt 
voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en 
ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11Want in zes dagen heeft 
de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de 
zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig 
verklaard. 
12Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.  Dan wordt u gezegend met een lang 
leven in het  
land dat de HEER, uw God, u geven zal. 
13Pleeg geen moord. 
14Pleeg geen overspel. 
15Steel niet. 
16Leg over een ander geen vals getuigenis af. 



17Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn 
slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ 
 
Hier eindigt de lezing. Zo spreekt de Heer.  
 
Liedrecitatie:  Psalm 81: 1, 5, 7, 8, 9, waarbij de organist de melodie zachtjes speelt. 
 
Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte! 
Juicht voor Israëls Heer, stem en tegenstem 
springen op voor Hem die ons heil bewerkte. 
 
Onder lasten zwaar waart gij haast bezweken. 
Groot was het gevaar Ik vergat u niet, 
in het doodsgebied gaf Ik taal en teken. 
 
Luister, welk bevel Ik u in wil scherpen. 
Hoor Mij, Israël! Laat geen vreemde god, 
laat geen vreemd gebod ooit u onderwerpen! 
 
Ik ben HIJ DIE IS; God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis van de slavernij 
maakte Ik u vrij; hebt gij nog te vrezen? 
 
Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt geef Ik overvloedig. 
 
Evangelielezing door predikant:  
Matteüs 5: 17 – 20  
17Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet 
gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18Ik verzeker 
jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van 
kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.  
19Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen 
leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van 
de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van 
de hemel in hoog aanzien staan.  
20Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de 
schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet 
binnengaan. 
 



Liedrecitatie: Psalm 119: 13, 14, 15 waarbij de organist de melodie zachtjes speelt. 
 
Geef mij een hart dat U met vreugde groet, 
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, 
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, 
niet gretig schatten om mij heen vergare. 
Als Gij de weg der wet mij weten doet, 
dan zal ik die ten einde toe bewaren. 
 
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. 
 
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. 
 
Preek  
 
Orgelspel 
 
Samenzang:  lied 838: 1,2,3 
 
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven 
Laat ons het zout der aarde zin, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 



wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan, 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
 
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. 
. 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Luisterlied Taizé: Ubi Caritas (CD ‘Auf dich vertrau ich’  
 
Zending en zegen 
 
Lied 415 vers 3 in samenzang 
 
Amen, amen, amen!   
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer. 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kerkenraad wenst  u een gezegende dienst en vrede voor uw huis. 
 
 
 

 
Volgende week 18 oktober wordt Herman Morael herdacht. 
De verwachting is dat er veel mensen uit het Antwerpse zullen komen. 
Gelieve uw verwachte aanwezigheid te melden achter in de kerk of bij 
ds. Jannica de Prenter,      Mail: j.a.deprenter@gmail.com    telefoon 050 35 50 84 
Het aantal plaatsen is beperkt tot 80. 
 
Op  Reformatiezondag,25 oktober, is de dienst  om 15.00 uur met een aanzienlijk 
aantal genodigden, ook daarvoor is aanmelden noodzakelijk. 
 
Op 1 november is er na de eredienst ook gemeentevergadering, met verkiezing van  
Bestuursraadsleden. 
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