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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 
 
Aanvangslied Psalm 67: 1 en 2 
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. 
 

 
 
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: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
drempelgebed 
 
 
 



 
 
 
vervolg aanvangslied Psalm 67:3 
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. 
 

 
–  de gemeente gaat zitten  – 

 
 
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 705 Ere zij aan God de Vader… 
1. Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'gen Geest, de trooster, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
 

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zijn het Lam gewijd. 
 

3. Ere zij de Heer der engelen,  
ere zij de Heer der kerk,  
ere aan de Heer der volken;  
aarde en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
loof de koning, heel zijn kerk! 
 
 
 



 
 
 
 

4. Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
gebed om de opening van de Schriften 

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 
schriftlezing(en) en lied(eren)  
 

1 Korinthiërs 2, 6 t/m 11 
 

Lied 119: 4 en 6 
4. Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer,  

hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? 
Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer  
hij zich door God en zijn gebod laat raden. 
Ik zoek U met mijn ganse hart, o Heer,  
leid mij niet af ter zijde en ten kwade. 
 

6. O God, ik ben van harte zeer verblijd  
over de weg van uw getuigenissen. 
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,  
ik zal mij van uw wegen vergewissen. 
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijn,  
Laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen. 
 

 
Matteüs 5, 17 t/m 26 

 
Lied 325 Dat woord, waarin ons richting werd gegeven 
1. Dat woord, waarin ons richting werd gegeven,  

dat onze gang bepaald heeft bij het leven,  
dat in ons zwijgt en waakt en weet,  
de wereld trouw in lief en leed,  
dat ons de dood doet tegengaan:  
dat was bij God, van meet af aan. 
 

2. Alleen was God in stilte ongebroken,  
volmaakt zichzelf, onnoembaar, onweersproken. 
Toen heeft Hij in zijn hart gehoord  
de klank en aandrift van dat woord. 
Nog voor Hij enig mens gewon,  
nog voor het opgaan van de zon. 
 
 
 
 



 
 
 
 

3. Dat woord stond Hem met raad en daad terzijde,  
toen Hij het licht, de zee, de aarde spreidde. 
Het werd zijn liefste gezellin,  
het spreekt Hem moed en liefde in,  
opdat niet ooit zijn hart bezwijkt,  
zijn naam van deze wereld wijkt. 
 
 

 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
zingen Lied 119a: 1 en 2 
1. Uw woord omvat mijn leven 

en tilt het aan het licht. 
Hebt Gij zo door uw spreken 
niet alles opgericht? 
Uw woord zet mij op vaste grond 
en vult met louter leven 
de woorden in mijn mond. 
 

2. Op U laat ik mij voorstaan, 
ik ben aan U gehecht. 
Waar Gij betrouwbaar voorgaat 
ontvouwt zich weer een weg. 
De paden die ik zelf bedacht 
zijn doelloos doodgelopen. 
Zij voerden in de nacht. 
 

 
 

– 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 119a: 3-4 
3. Uw woorden te herhalen 

is honing in mijn mond. 
Mij raakt niet meer het smalen 
dat ik mij aan U bond. 
Ik weet dat zwerven bitter smaakt, 
maar heel mijn zoekend leven – 
Gij hebt het zoet gemaakt. 
 

4. God, laat mij nooit verliezen 
de vreugde om uw woord, 
de moed mijn weg te kiezen 
waar ik uw voetstap hoor. 
En overtuig mij dag aan dag 
dat Gij mij hebt geroepen, 
ja, dat ik leven mag! 
 

 
– 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 
 
inzameling van de gaven  (we zingen 3 x Ubi Caritas Lied 568-A) 
 eerste collecte:  Slachtoffers aardbevingsramp Turkeij en Syrië. 
 tweede collecte:   Pastoraat en Eredienst 
 Uitgangscollecte:  Energiekosten 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 
 
 
 
 



 
 
 
slotlied 320 Wie oren om te horen heeft 
1. Wie oren om te horen heeft,  

hore naar de wet die God hem geeft:  
gij zult geen vreemde goden,  
maar Mij alleen belijden voortaan.  
Hoor, Israël, mijn geboden. 
 

2. Bemint uw Heer te allen tijd, 
dient Hem met alles wat gij zijt, 
aanbidt Hem in uw daden. 
Dit is het eerste en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 

3. Biedt uw naaste de helpende hand, 
spijzigt de armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. 
 

4. De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, 
God heeft het tot ons gesproken. 
 

5. De liefde spreekt haar eigen taal, 
alle kwaad bedekt zij duizendmaal 
vergeef al wie u griefde. 
Dit lied zal in de lucht opgaan,  
maar blijve in ons de liefde. 

 
HEENZENDING EN ZEGEN 

 
zegen 
v:…..   
 
g:  
 
 
 

 
 

Uitleidend orgelspel 


