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Ambtsdrager: Nico Bos 
Amnesty: Wendy Kloosterhof 
Muziek: zanggroep en cantorij 
  Kees van Goeverden 
  Tytsia de Jong 
  Edwin Vooijs 
Kosters: Jaap Huijer en Jan de Haan 
Voorganger: Katinka Broos 
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Intrede 

 
Orgelspel  

 
Welkom en mededelingen 

 
Inleiding op de dienst  

 
Intochtspsalm 95: 1 en 2 (staande)  
 
Antifoon door de zangroep: 
"Luister vandaag naar zijn stem: wees niet koppig. Kom, laten we 
jubelen voor de Heer, juichen voor onze rots, onze redding". 
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Stil gebed 

 
Groet: 

voorganger: De vrede van de Eeuwige is met u allen. 
gemeente: En zijn genade is met u. 

 
Bemoediging: 

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige  
gemeente: Schepper van leven tegen de dood. 

 
Drempelgebed: 

voorganger: Wees ook hier aanwezig, 
Geest van leven, levende God 
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gemeente::      Bevrijder van slaven. 
voorganger: Wees ook hier aanwezig, 

           Geest van leven, levende God, 
gemeente:  Bevrijder van geweld en verdrukking. 
voorganger:       Maak ons open en ontvankelijk 

 voor het goede en bevrijdende dat ons wordt 
voorgeleefd in de verhalen die we horen: 

gemeente : De weg naar een wereld die goed is. 

voorganger:      Houd ons voor ogen Jezus, uw Geliefde, die heel de weg 
gegaan is. 
Die zo geworden is: uw levende woord, 

gemeente : Uw kind van hoop tot op vandaag. 
voorganger:       Wees ook hier aanwezig, 

kom God, in ons midden, 
gemeente: Schepper van leven tegen de dood. 

Amen. 

 
Kyriegebed 

voorganger: Laten we God aanroepen om ontferming  
  over de nood van de wereld. 
 
 
 
 
Psalm 25 met de zanggroep 
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1. Omdat Gij zijt zoals Gij zijt 
zie naar mij om en wees mij genadig 
want op U wacht ik een leven lang. 
 

 
2. Zijt Gij het Heer, die komen zal 

of moeten wij een ander verwachten 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 

 

 
 

3. Geeft gij uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 
naar U gaat mijn verlangen Heer. 
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Lied 538: 1 en 3 

 
3. Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
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De vierde kaars wordt gedoofd 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing: Jesaja 50: 4-10 
 
4 God, de HEER, schoolde mijn tong als die van een leerling, 
zodat ik de moedeloze kan opbeuren. 
Elke ochtend wekt Hij mijn oor, 
rust mij toe om als leerling te luisteren. 
5 God, de HEER, heeft mijn oren geopend 
en ik heb geen verzet geboden, 
ik ben niet teruggedeinsd. 
6  Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, 
wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. 
Ik heb mijn gezicht niet verborgen 
toen ze mij beschimpten en bespuwden. 
7  God, de HEER, zal mij helpen, 
daarom word ik niet gekwetst 
en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, 
want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. 
8 Hij die mij recht verschaft is nabij. 
Wie durft tegen mij een geding aan te spannen? 
Laten we samen voor het gerecht verschijnen. 
Wie is mijn tegenstander in deze zaak? 
Laat hij mij tegemoet treden. 
9  God, de HEER, zal mij helpen – 
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wie zal mij dan veroordelen? 
Mijn belagers vallen uiteen als een kledingstuk, 
als een gewaad dat ten prooi is aan de motten. 
 
10  Wie van jullie heeft ontzag voor de HEER? 
Wie luistert naar de stem van zijn dienaar? 
Hij die door de duisternis gaat 
en geen licht meer ziet, 
en die dan vertrouwt op de naam van de HEER 
en vertrouwen stelt in zijn God. 
 
Lied 548, gezongen door de zanggroep en cantorij 
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3. Al word ik onverhoeds gewond, 
    al komen zij om mij te schenden, 
    ik weet tot wie ik mij kan wenden: 
    ik leef met U in vast verbond, 
    Gij die mij naar U hebt geschapen 
    en in wiens kracht ik mij ontwapen. 
 
Lezing: Matteüs 23: 1-12 
 
1  Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen 2 en zei: 
‘De schriftgeleerden en de farizeeën hebben plaatsgenomen op de 
stoel van Mozes. 3  Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel 
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daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat 
ze jullie voorhouden. 4  Ze bundelen alle voorschriften tot een zware 
last  en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen 
vinger uitsteken om die te verlichten. 5   Al hun daden zijn erop gericht 
om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun 
gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer, 6  ze 
verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen, 7 en 
hechten eraan op het marktplein eerbiedig begroet te worden en door 
de mensen rabbi genoemd te worden. 8 Jullie moeten je niet rabbi 
laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn 
elkaars broeders en zusters. 9  En noem niemand op aarde vader, want 
jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel. 10 Laat je ook geen 
leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de messias. 11  De 
belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. 12  Wie zichzelf verhoogt 
zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd. 
 
Lied 991: 1,3,4,7 
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4. Het onderste komt boven, 

de torens vallen om, 

het woord is aan de doven, 

de waarheid aan de droom. 

 
7. Veracht dan niet de kleinen 

en die verloren zijn, 

want God noemt hen de zijnen 

die laatgeboren zijn. 

 
Verkondiging 
 
Muzikaal intermezzo  
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Lied: 

 
Waar je woont op deze wereld 
tussen bloemen of beton, 
tussen haat of tussen liefde 
elke dag is er een zon. 
Elke dag een nieuwe kans ook 
‘t Woord van Christus te verstaan. 
Door de ogen van de ander 
kijkt de Heer ons steeds weer aan. 
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Waar je woont op deze wereld 
tussen bloemen of beton, 
tussen twijfel, tussen hope, 
elke dag is er een zon. 
Elke dag een nieuwe kans ook 
samen weer op weg te gaan,  
samen werken in Zijn liefde, 
samen werken in Zijn naam. 
 
 
 
Aandacht voor Amnesty International 
met aansluitend voorbeden door kaarsjes aan te steken. 
Tussendoor zingen wij: 
 

 
 
Stil gebed 
 
Gezongen Onze Vader: 
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Inzameling van de gaven 
De eerste collecte is bestemd voor het project La Sonrisa Narnaja. Dit 
project van arts Els van der Linden en haar man Gonzalo Bonilla 
steunen wij als gemeente al jaren. Zij verlenen in een ontwikkelingswijk 
in Guayaquil, Ecuador, medische zorg aan mensen die de gewenste 
zorg niet kunnen bekostigen; daarnaast geven ze voorlichting en sociale 
ondersteuning. 
U kunt iets bijdragen in de eerste collectezak, maar ook via de qr-code 
onderaan deze liturgie. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk. 
 
 
Zending en Zegen 
 
Slotlied lied 1000 (staande) 
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2. Wij zagen mensen teer en fier, 
    bloeien in steenwoestijnen. 
    Wij zagen hoe de schepping nieuw 
    gloort in vrede zonder einde. 
Refrein: Komt Hij terug op onze weg, 

  keert Hij verharde harten? 
  Wanneer komt Hij met licht en lef, 
  zaaigoed in onze handen? 
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3. Wij zagen lammen op het feest, 
    dansend en opgetogen. 
    Wij zagen hoe de hoop weer leeft 
    in de uitgedoofde ogen. 
Refrein: Komt Hij terug op onze weg, 

 keert Hij verharde harten? 
 Wanneer komt Hij met licht en lef, 
 zaaigoed in onze handen? 

 
4. Wij zagen rijken diep ontdaan, 
    konden zichzelf niet geven. 
    Wij zagen armen binnengaan 
    in een huis vol licht en leven. 
Refrein: Komt Hij terug op onze weg, 

 keert Hij verharde harten? 
 Wanneer komt Hij met licht en lef, 
 zaaigoed in onze handen? 

 
5. Wij zagen God verloren staan, 
    zullen zijn kinderen komen? 
    Wij zagen Gods hart opengaan: 
    levend water, rijke stromen. 
Refrein: Komt Hij terug op onze weg, 

  keert Hij verharde harten? 
  Wanneer komt Hij met licht en lef, 
  zaaigoed in onze handen? 
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Zending en zegen 
voorganger: Vrede voor jullie allemaal vanwege de  God 

Die liefde, hoop en geloof  
In onze harten gezaaid heeft. 
Laten we naar huis gaan, 
Met een lied op onze lippen 
Ter ere van  God, 
Die ons altijd weer beschermen en zegenen zal.   

gemeente:              

  
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


