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Klokluiden 

Orgelspel 

Welkom  

-  allen gaan staan    - 

Zingen (staande): lied 210 (cantorij: 1 en 2; allen: 3 en 4)        

Votum  Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 
      Gm: die hemel en aarde gemaakt heeft 
       Vg: die trouw houdt in eeuwigheid 
      Gm: en niet laat varen het werk van zijn handen. 

Groet    Vg: Genade zij u en vrede 
  van God, onze Vader en van 
  Jezus Christus de Heer, door 
  de Heilige Geest 
     Gm: Amen 

    -     we gaan zitten     - 

Kyriëgebed  

Lied 924 (cantorij: 1 en 2; allen: 3) 
 
Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan  

Orgelspel ter voorbereiding op de lezingen uit de Bijbel  

Lezing uit de Bijbel: Exodus 20: 1-17: 
 

1 Toen sprak God deze woorden: 
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2 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft 
bevrijd. 
3 Vereer naast Mij geen andere goden. 
4Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de 
hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water 
onder de aarde. 5 Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want Ik, 
de HEER, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders Mij haten en 
zondigen, roep Ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in 
het derde en vierde geslacht; 6 maar als ze Mij liefhebben en doen 
wat Ik gebied, bewijs Ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. 
7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam 
misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan. 
8 Houd de sabbat in ere als een heilige dag. 9Zes dagen lang kunt u 
werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is de 
sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. 
Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en 
slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de 
stad wonen. 11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de 
aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende 
dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en gehei-
ligd.  
12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven 
in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 
13 Pleeg geen moord. 
14 Pleeg geen overspel. 
15 Steel niet. 
16 Leg over een ander geen vals getuigenis af. 
17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn 
vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem 
ook maar toebehoort.’ 
 
Zingen: lied 310   

Schriftlezing: Matteüs 5: 1-12:      
 

1 Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij 
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zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en on-
derrichtte hen: 
 
Cantorij: lied 989 
   
  Gelukkig de armen van geest 
  want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

  Gelukkig de treurenden, 
  want zij zullen getroost worden. 

  Gelukkig de zachtmoedigen, 
  want zij zullen de aarde beërven. 

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
  want zij zullen verzadigd worden. 

Gelukkig de barmhartigen, 
  want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
  want zij zullen God zien. 

Gelukkig de vredestichters, 
  want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

Gelukkig wie vervolgd worden om de gerechtigheid, 
  want voor hen is het koninkrijk van de hemel.    
 

11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, 
vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, 
want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers ver-
volgden ze vóór jullie de profeten. 
 
Verkondiging  
 
Zingen: lied 321: 1, 3, 4, 5 en 7 
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Voorbeden  

Tafelgebed ‘Geboren is een nieuwe dag’ 
 
Voorg: U komt onze dank toe, Heer onze God.  
 …… 
 U van ganser harte de lofzang toe te zingen:  

 Zingen: lied 404e  
  
 Gezegend bent U, God onze Vader,  
 …. 
 Doet dit, zo dikwijls u die drinkt tot mijn gedachtenis 
Allen:  Zijn dood gedenken wij 
  zijn opstanding belijden wij,  
 zijn toekomst verwachten wij. 
 Maranatha 
  
 Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God 
 …… 
 door Jezus Christus, onze Heer. 
Allen:  Amen 

Onze Vader  

 

Voorg: De vrede van Christus zij met u. 

Allen: Zijn vrede zij ook met u 

Wij wensen elkaar de vrede van Christus toe. 

Nodiging 

Gemeenschap van brood en wijn 

Dankgebed 
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Mededelingen door de ouderling van dienst  
 
Zingen (staande): lied 418 

Zegen    

Allen:  Amen 
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Collecte 

Doelomschrijving: 

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem geweld-

dadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ont-

vlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Liba-

non en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoe-

de.Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en ker-

kelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakket-

ten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. 

Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen on-

derwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij 

medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en 

sanitaire voorzieningen.  

Het tweede deel van de collecte is voor de kerk 
- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en  
  vanuit dit tegoed een 
 -U kunt ook via de QR code donereren 
-of door overmaking op rekening nl34RABO0373732198 t.n.v protestantse   
  gemeente ovv de collectedatum 
-contant in de collecte zak 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-noodhulpfonds-act-alliance
https://www.pkn-wassenaar.nl/nieuws/id/1361/new-introductie-van-de-scipio-app-voor-onze-gemeente

