
8e zondag van de herfst  - 11 november 2018 
 

Welkom - Orgelspel: ‘Es woll uns Gott genädig sein’ (Ps 67) – Joh Pachelbel  
Aansteken van de kaarsen  -  Stilte 
  

  INTREDE 
 

Aanvangslied (staande): Lied 750 : 1, 2 
Bemoediging en groet:  v: Onze hulp is in de naam van de HEER  

 a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 v: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 a: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 

 v:  Genade zij u en vrede van God onze Vader en van 
     de Heer Jezus Christus.    
 a:  AMEN 
Drempelgebed:  v:  Barmhartige God, in uw licht  
  schieten wij tekort in geven en ontvangen,  

in leven uit uw goedheid en vergeving,  
druk als we zijn met onszelf. 

       a:  HEER, GEEF ONS VEEL VERWACHTING VAN U  
EN EEN RUIMHARTIGE LIEFDE VOOR ELKAAR. AMEN. 

Zingen:  Psalm 67 : 1, 3 (we gaan weer zitten) 
 

Met de kinderen 
 

Kyriegebed  
Glorialied Lied 299e 
       
 De HEILIGE SCHRIFT 
Gebed   
Lezing uit het Oude Testament: Leviticus 19:1-2, 9-18 
Zingen:     Psalm 146 : 1, 3, 4 
Lezing uit het Nieuwe Testament:  Marcus 12: 28-34  
Lofprijzing:  Lied 339a  
Preek  
Orgelspel  
Zingen: Lied 838 : 1, 3, 4 

 

 GEBEDEN en GAVEN  
Gebeden 
Inzameling van de gaven      
 

 ZENDING en ZEGEN 
 

Zingen: Lied 791 : 1, 4, 7    
     De  kleinsten kunnen opgehaald worden uit de oppas 
Zegen      
Orgelspel  



 
Lied van de maand november:  750 
Het 17e eeuws lied ‘Jerusalem, du hochgebaute Stadt’ dichtte Johannes 
Matthäus Meyfart midden in de verschrikkingen van de 30 jarige oorlog. Het 
visioen van een hemels Jeruzalem bood troost en uitzicht bij de gebrokenheid 
van het aardse leven. Het werd diverse keren in het Nederlads vertaald. We 
kennen het onder meer uit de Hervormde Bundel uit 1938 (gezang 127) en het 
Liedboek voor de Kerken uit 1973 (gezang 264). Deze bundels bevatten een 
vertaling van E.L. Smelik van vier coupletten. Voor het nieuwe Liedboek schreef 
Sytze de Vries op verzoek van de redactie een nieuwe vertaling, die dichter bij 
het origineel moest aansluiten, ook in die zin dat alle acht strofen van het 
oorspronkelijke lied vertaald zouden zijn.  
Het is een visionnair lied van heimwee en verrukking. Beelden uit de 
Openbaring van Johannes komen voorbij. In het Liedboek is het lied 
ondergebracht in de rubriek ‘Voleinding’. Het spreekt voor zich dat het 
daarmee vaak gezongen zal (kunnen) worden aan het einde van het kerkelijk 
jaar. 

 


