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Welkom en mededelingen. 

 
INTOCHT EN GROET 
 
Drempelgebed besloten met: 
Ouderling  : Door Jezus Christus onze Heer. 
Allen           : Amen. 
Ouderling van dienst en de voorganger wisselen de handdruk 
Zingen  : Lied 215 : 1 en 2 “Ontwaak, o mens, de dag breekt aan” 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen           : Die hemel en aarde geschapen heeft. 
Voorganger: Genade zij U en vrede, van God onze Vader,  
              door onze Heer Jezus Christus, 
              in de gemeenschap met de Heilige Geest. 
Allen           : Amen. 
Zingen : Lied 215 : 5 “Ontwaak, o mens, de dag breekt aan” 
Thema : “Wat is van alle geboden, het belangrijkste gebod?“  Marcus 12: 28 
Kyriëgebed en het gezongen Kyrië Kyrië, Kyrië eleison 
Zingen  : Lied 150 A : 1, 2 en 3 “Geprezen zij God” 
 
DE SCHRIFTEN 
 
Gebed om verlichting met de Geest. 
1e Schriftlezing: Deuteronomium 6 : 1 t/m 9 
Zingen : Lied 791 : 1, 2 en 3 “Liefde, eenmaal uitgesproken” 
2e Schriftlezing: Marcus 12 : 28 t/m 34 
Zingen : Lied 791 : 4, 5 en 6 “Liefde, eenmaal uitgesproken” 
Overdenking 
Orgelspel   
Zingen : Lied 906 : 1 en 6 “God is tegenwoordig” 
 
VIERING VAN HET AVONDMAAL 
 
Zingen : Lied 985 : 1 en 2 “Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven” 
Tafelgebed 
Zingen : Lied 985 : 3 “Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven” 
We komen in de kring en ontvangen brood en wijn 



Collecte in de beker op tafel: Kerk in Actie: binnenlands diaconaat 
Zingen : Lied 23 C : 1 en 2 “Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij” 
Dankgebed 
Zingen : Lied 704 : 1 en 3 “Dank, dank nu allen God” 
Heenzending en zegen. “AMEN” 
Deurcollecte : Jeugdwerk 
 
MEDEDELINGEN 

 

De bloemengroet gaat vandaag naar: 
dhr. G.J. Bezemer, Veghel. 

 
➢ Zondag 18 november om 10:00 uur is de gezamenlijke dienst in het kerkelijk 
centrum in Uden, voorganger is ds. D. van der Vaart. 
 
➢ Zondag 15 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Om 10:00 uur 
is de dienst in Uden met als voorganger ds. D. van der Vaart, in deze kerk wordt 
de dienst voorgegaan door mevr. L. Oosten-Bouman. 
 

➢ Seniorengroep Veghel: op 20 november a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur 
brengen wij een bezoek aan het Pieter Brueghelhuis aan het Middegaal 25 te 
Veghel. We krijgen daar uitleg over het werk/doelstelling van dit instituut. Ook 
een rondleiding staat op het programma. Vooraf en in de pauze wordt er koffie 
en thee geserveerd. Voor de kosten vragen we een kleine bijdrage van € 2,50 
per persoon. 


