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VOOR DE DIENST 
 
we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 
 
welkom 
 
aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 
DIENST VAN HET VOORWOORD 
 
aanvangspsalm  Psalm 67 (geheel) 

1. God zij ons gunstig en genadig 
Hij schenke ons ’t gezegend licht                                                                                                  
dat overvloedig en gestadig                                                                     
straalt van zijn heilig aangezicht:                                                        
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde                                             
en tot U zich wend’,                                                                                
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen                                            
van uw heil erkent. 
 

2. De volken zullen U belijden,                                                                            
o God, U loven al tezaam!                                                                      
De landen zullen zich verblijden                                                                
en juichen over uwe naam.                                                                    
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten                                                                                  
in gerechtigheid,                                                                               
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,                                          
die Gij veilig leidt. 
 

3. De aarde heeft de vrucht gegeven,                                                                   
die door de hemel werd verwekt,                                                                                                      
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven                                                                                            
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.                                                    
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,                                       
Hij die alles geeft,                                                                                                                 
Hij zal zijn gegeprezen, / Hem zal alles vrezen                                                                
wat op aarde leeft. 
 

 
moment van stilte 
 
groet 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
 
 
 
 



 
 
 
bemoediging 
v: onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:l die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
drempelgebed  
 

–  de gemeente gaat zitten  – 
 
Korte inleiding n.a.v. Psalm 117 en Psalm 67 vers 2, 3, 4, 8 
 
vervolg aanvangspsalm Psalm 117 

1. Loof, alle volken, loof de Heer,  
roem, alle naties, roem zijn eer. 
Want over ons is groot en wijd  
zijn gunst en goedertierenheid,  
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 
Hef met ons halleluja aan! 
 

 
 
kyrie 
V: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, en laten 

wij zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 
smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 
g:  
 
 
 
 
 
 
Glorialied Lied 518 vers 1, 5 en 6 

1. Hoe helder staat de morgenster, 
en straalt mij tegen van zo ver, 
de luister van mijn leven. 
Komt tot mij, zoon van David, kom, 
mijn Koning en mijn Bruidegom, 
mijn hart wil ik U geven. 
Lieflijk, 
vriend’lijk, 
schoon en heerlijk, 
zo begeerlijk, 
mild in 't geven, 
stralend, vorstelijk verheven. 
 
 



 
 

5. Voor Gij de wereld hebt gemaakt, 
heeft mij uw liefde aangeraakt, 
mijn sterke held, mijn Vader. 
Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit, 
Hij is mijn liefste, ik zijn bruid, 
ik treed Hem zingend nader. 
Hij de 
mijne, 
die het leven 
mij zal geven 
hoog daarboven, 
eeuwig zal mijn hart Hem loven. 
 

6. Laat al het vrolijke geluid, 
van stemmen, van viool en fluit, 
te zijner ere klinken. 
Hij staat voor altijd aan mijn zij. 
Mijn schone liefste is van mij, 
in Hem wil ik verzinken. 
Laat ons 
samen 
spelen zingen, 
dansen springen 
voor den Here, 
die de Koning is der ere. 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed om de opening van de Schriften 
 

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 
schriftlezing Jesaja 49 vers 1-7 
 
zingen  Lied 315 (geheel) 

1. Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefd' ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 
 

2. En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
U woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 
 



 
 

3. Gemeente, aan wier aardse handen 
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen 
op mensengunst of heerlijkheid? 
't Verwaait als gras en weidebloemen. 
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 

 
schriftlezing Mattheüs 4 vers 12 – 22 
 
zingen Psalm 139 vers 1, 7 en 14 

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 

7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 
 

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt  
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij  
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O god, houd mij geheel omgeven,  
en leid mij op de weg ten leven. 
 

 
 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
zingen Lied 531 (geheel) 

1. Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze’, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 

3. Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, - het eeuwig leven. 
 

 
– onder het naspel  komen de kinderen terug  – 

 
–  de gemeente gaat staan  – 
 

belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 
 Messias Jezus de enigheid van de Here God 
 Hoor Israël. 
g: DE HEER IS ONZE GOD. 
 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG. 
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 
 met geheel uw hart 
 en met geheel uw ziel 
 en met geheel uw kracht 
 en de naaste als uzelf 
g: AMEN 
 
zingen Lied 316 vers 1 en 4 

1. Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die 't zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 
 

4. Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak voor u ligt de weg ten leven. 
 

 



 
– de gemeente gaat zitten  – 

 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
g: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT 
 UW NAAM WORDE GEHEILIGD 
 UW KONINKRIJK KOME 
 UW WIL GESCHIEDE 
 OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL 
 GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 
 EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
 ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN 
 EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING 
 MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE 
 WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 
 EN DE KRACHT 
 EN DE HEERLIJKHEID 
 IN EEUWIGHEID 
 AMEN 

 
mededelingen 
 
Tijdens de inzameling van de gaven:  zingen Ubi Caritas (Lied 568a) 
 eerste collecte:  ZWO 
 tweede collecte:   Pastoraat en Eredienst 
 uitgangscollecte:  Energiekosten   
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

slotlied Lied 836 vers 1, 2 en 5 
1. O Heer die onze Vader zijt, 

vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld, 
met liefde zijn vervuld. 
 

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij Uw nodend woord, 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee, 
op weg gaan met U mee. 
 

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart, 
o stille stem in 't hart. 

 



 
 
 
HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
 
g:  
 
 
 
orgelspel 


