Epe, Goede Herderkerk
Zondag 1 november 2009 10.00 uur
Schriftlezing, Psalmen 46 | Markus 12: 18-27 |SV | NBG51
Orde van dienst:
Organist: Mario Teinekes
Welkom & Mededelingen
Moment van stilte…
Aanvangslied Gezang 289: 1 en 2 LB’73
1 Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!
2 Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.
Gemeente laat ons beginnen met stil te zijn voor het aangezicht van God, de God van Israël
Votum:
En onze hulp
in de Naam des ‘s Heeren
Die hemel en aarde geschapen heeft
Die de trouw bewaart tot in Eeuwigheid
En die niet varen laat
De werken van Zijn handen
& Groet:
Genade zij u
En Vrede van God de Vader
Van Jezus Christus de Zoon
In de gemeenschap met de Heilige Geest
Amen
Zingen Psalm 46: 1 en 2 (NB)
1 God is een toevlucht t'allen tijde,
die ons uit nacht en dood bevrijdde.
Al zou de aarde ondergaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
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Al staat geen berg meer vast, al dreigen
de zeeën overhand te krijgen,
laat schuimend al hun golven slaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
2 De Godsstad ligt aan blanke stromen.
God staat haar bij, de dag zal komen.
Hij woont in haar, zij wankelt niet,
zij kroont zijn heilig rijksgebied.
Al hebben volken zich verheven,
Hij roept en doet de aarde beven.
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.
Gebed verootmoediging
Zingen Psalm 131: 1 NB
1 O Heer, er is geen trots in mij,
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
ik zoek niet met een waanwijs oog
naar wat te groot is en te hoog.
Genade verkondiging: Johannes schrijft……
Zingen Psalm 131: 2
2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil
gevoegd in vrede, mild en stil,
zoals het pas gespeende kind
troost in zijn moeders armen vindt?
Markus 12: 29 Het grootste gebod
Zingen Psalm 131: 3
3 Gespeend en toch getroost, zo laat
mijn ziel zich leiden door Gods raad.
Hoop, Israël, op God den Heer,
rust bij Hem nu en immermeer.
Gebed om de Heilige Geest opening van het Woord
Zingen uit: Samen zingen nr. 25 Op de wijs van U zij de Glorie
Komt laat ons zingen nu God met ons is
Kinderen komen naar voren en gaan naar hun eigen ruimte
Schriftlezing Psalmen 46 SV
1 Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.
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2 God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in
benauwdheden.
3 Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen
verzet in het hart der zeeën;
4 Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door
derzelver verheffing! Sela.
5 De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des
Allerhoogsten.
6 God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen in het aanbreken
van den morgenstond.
7 De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich; Hij verhief Zijn stem, de aarde
versmolt.
8 De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.
9 Komt, aanschouwt de daden des HEEREN, Die verwoestingen op aarde aanricht.
10 Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, den boog verbreekt, en de
spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt.
11 Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal
verhoogd worden op de aarde.
12 De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela
Zingen Psalm 46:3
3 Komt en aanschouwt des Heren daden,
aanbidt zijn toorn en zijn genade:
zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt,
zijn gunst waarin gij vrede vindt.
Hij spreekt: ”Laat af, Ik ben de Here,
de Heilige die elk moet eren.”
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.
Schriftlezing Markus 12: 18-27 NBG51
18 En er kwamen Sadduceeën tot Hem, die beweren, dat er geen opstanding is, en zij
ondervroegen Hem en zeiden: 19 Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven, indien
iemands broeder sterft en een vrouw nalaat, doch geen kind achterlaat, dat dan zijn
broeder de vrouw moet nemen en voor zijn broeder nakomelingschap verwekken. 20 Nu
waren er zeven broeders. En de eerste nam een vrouw en liet bij zijn sterven geen
nakomelingschap achter. 21 En de tweede nam haar en stierf zonder nakomelingschap na te
laten. En de derde evenzo. 22 En geen van die zeven liet nakomelingschap achter. Het laatst
van allen stierf ook de vrouw. 23 In de opstanding, wanneer zij opstaan, van wie van hen zal
zij dan de vrouw zijn? Want alle zeven hebben haar tot vrouw gehad. 24 Jezus sprak tot hen:
Dwaalt gij niet daarom, dat gij de Schriften niet kent noch de kracht Gods? 25 Want
wanneer zij uit de doden opstaan, huwen zij niet, en worden zij niet ten huwelijk genomen,
maar zij zijn als engelen in de hemelen. 26 Wat nu de doden betreft, dat zij opgewekt
worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, bij de braamstruik, hoe God tot hem
sprak, zeggende: Ik ben de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob? 27
Hij is niet een God van doden, maar van levenden. Gij dwaalt wel zeer.
Zingen Gezang 401: 1 en 2 ( Luthers versie van Psalmen 46)
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1 Een vaste burcht is onze God,
een wal die 't kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in 't veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.
2 Al onze macht is ijdelheid:
wij gaan terstond verloren,
wanneer de held niet voor ons strijdt,
die God heeft uitverkoren.
Zo Gij 't nog niet wist:
Jezus Christus is 't,
de Heer van 't heelal,
die overwinnen zal, God zelf staat ons terzijde.
Preek
Orgelspel
Zingen lied 401: 3 en 4
3 Al wordt de wereld ook een hel
en 't leven niets dan lijden,
wij vrezen niet, - Immanuël
zal stellig ons bevrijden.
Hoe satan ook woedt
en wat hij ook doet,
't is machteloos geweld, zijn vonnis is geveld.
Eén woord en hij moet vallen.
4 Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tyran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed, laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.
Dankgebed
Inzameling van de gaven
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Kinderen komen terug in de kerkzaal….
Zingen Gezang 299 LB’73 wisselzang
1 Voor alle heilgen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, 't allen tijd!
Halleluja, halleluja!
2 Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!
3 Maak al uw strijders in dit aards gevecht
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.
Halleluja, halleluja!
4 Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.
Halleluja, halleluja!
5 Lang valt de tijd en zwaar is ons geding,
bang is de strijd en vol vertwijfeling,
dat ons de zege bijna nog ontging.
Halleluja, halleluja!
6 Ten einde raad ontzinkt ons haast de moed
maar in de verte klinkt ons tegemoet
trompetgeschal dat Gij weerklinken doet!
Halleluja, halleluja!
7 Rood is de avond als het zonlicht daalt;
ook in de dood hebt Gij hun lot bepaald,
God die de moede strijders binnenhaalt.
Halleluja, halleluja!
8 Maar een oneindig glorierijker dag
staat nog te wachten als op uw gezag
heel 't heir der heilgen tot U naadren mag.
Halleluja, halleluja!
9 Daar is de Koning als een jonge held!
Hem komen allen tegemoet gesneld
van vreugde stralend, scharen ongeteld.
Halleluja, halleluja!
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10 Van alle einder, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest
Halleluja, halleluja!
Zegen
Gezongen Amen
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