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 INTREDE 

 

Zingen (staande) Lied 513 

 

Bemoediging en groet 

voorganger Onze hulp is in de naam van de HEER  

allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 

v die trouw blijft tot in eeuwigheid 

a EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 

v Genade zij u en vrede van God onze Vader 

 en van de Heer Jezus Christus. 

a AMEN. 

Drempelgebed 

v Barmhartige God…… 

 …………  door Jezus Christus, onze Heer. 

a AMEN. 

 

Zingen  Psalm 33 : 8  

We gaan weer zitten. 
Kyrie en Gloria Lied 299e 

 

Met de kinderen 

Zingen Wij zijn bij U gekomen 

 

 
 
2. O lieve God, wij vragen, 

kom heel dicht bij ons staan, 

wij leven door uw liefde, 

wij leven door uw Naam. 

3. Wij zijn bij U gekomen, 

want Jezus ging ons voor. 

Zijn messiaanse liefde 

wees ons het goede spoor. 

 

 

1. Wij zijn bij U ge ko- men-

         

om kind aan huis te zijn,

        

wij ope nen- on ze- har ten,-

        

Heer, voor uw groot ge heim.-

       

1. Wij zijn bij U ge ko- men-

         

om kind aan huis te zijn,

        

wij ope nen- on ze- har ten,-

        

Heer, voor uw groot ge heim.-

       

1. Wij zijn bij U ge ko- men-

         

om kind aan huis te zijn,

        

wij ope nen- on ze- har ten,-

        

Heer, voor uw groot ge heim.-

       

1. Wij zijn bij U ge ko- men-

         

om kind aan huis te zijn,

        

wij ope nen- on ze- har ten,-

        

Heer, voor uw groot ge heim.-
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 De HEILIGE SCHRIFT 

 

Gebed 

 

Lezing uit het Oude Testament  Jesaja 60 : 1-6, 19-22 

Sta op en schitter, je licht is gekomen, 

over jou schijnt de luister van de HEER. 

Duisternis bedekt de aarde 

en donkerte de naties, 

maar over jou schijnt de HEER, 

zijn luister is boven jou zichtbaar. 

Volken laten zich leiden door jouw licht, 

koningen door de glans van je schijnsel. 

Open je ogen, kijk om je heen: 

ze stromen in drommen naar je toe; 

je zonen komen van ver, 

je dochters worden op de heup gedragen. 

Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 

je hart zal van blijdschap overslaan. 

De schatten van de zee zullen je toevallen, 

de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 

Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, 

jonge kamelen uit Midjan en Efa. 

Uit Seba komen ze in groten getale, 

beladen met wierook en goud. 

Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 

Overdag is het licht van de zon niet meer nodig, 

de glans van de maan hoeft je niet te verlichten, 

want de HEER zal je voor altijd licht geven 

en je God zal voor je schitteren. 

Je zon zal niet meer ondergaan, 

je maan niet meer verbleken, 

want de HEER zal je voor altijd licht geven. 

De dagen van je rouw zijn voorbij. 

Je volk telt enkel nog rechtvaardigen, 

zij zullen het land voorgoed bezitten. 

Zij zijn de eerste scheuten van wat ik heb geplant, 

ik heb hen gemaakt om mijn luister te tonen. 

De geringste groeit uit tot een duizendtal,  

de kleinste tot een machtig volk. 

Ik, de HEER, zal dit spoedig volvoeren, 

wanneer de tijd is gekomen. 
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Zingen Psalm 24 : 1, 2, 5 

 

Lezing uit het Nieuwe Testament Matteüs 5 : 1-12 

Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn 

leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: 

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

Gelukkig de treurenden, 

want zij zullen getroost worden. 

Gelukkig de zachtmoedigen, 

want zij zullen het land bezitten. 

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 vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van 

allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in 

de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 

 

Zingen Lied 339a 

Preek 

Muziek Largo uit Triosonate a-moll - G. Ph. Telemann 

Zingen Lied 763 

 

 

 GEDACHTENIS 

 

Zingen Heer herinner U de namen 

(melodie lied 730 – tekst Kees van der Zwaard) 

 

1. Heer, herinner U de namen, / ieder die gestorven is. 
Zie ons aan zoals wij kwamen / uit de diepte, het verlies 

van de mensen, die wij dragen / op de lippen, in ons hart, 

die wij missen sinds de dagen, / dat de dood ons huis verwart. 
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2. Heer, U weet hoe vaak wij deelden / van ons dagelijkse brood, 

hoe wij vochten, hoe wij speelden / ongehinderd door de dood. 

Ooit bent U met ons begonnen / aan een ware levensreis. 

Langs de wegen van verlangen. / gaan wij biddend: breng ons thuis. 

 

Zij die ons voorgingen 

12-01-18 Anna Elisabetha Koornneef-Meijer 90 

16-01-18 Francina Rijsdijk - Verweij 79 

17-01-18 Cornelis Johannes Fens 38 

17-02-18 Klaas Herman Ouwerkerk 93 

23-02-18 Adriaan Marinus Lengton 72 

04-03-18 Evert Jan Bouman 91 

11-03-18 Arie Woudenberg 89 

20-03-18 Wilhelmina Hendrika Leenhoven - Versluis 91 

09-04-18 Maria Arendje van der Linden - Prins 93 

18-04-18 Peter den Dekker 91 

03-05-18 Arie Dubbeldam 83 

07-06-18 Maarten van Breugel 82 

13-06-18 Harmina Sebedina van Kleef - Kruize 97 

09-07-18 Karel Bastiaan de Zeeuw 82 

16-07-18 Albertus Johannes van Ochten 65 

17-07-18 Mathilde Francine Scheltens - van der Steenhoven 93 

01-08-18 Johanna Elizabeth Bouman - van der Steenhoven 88 

06-08-18 Johanna Maria Hordijk - Heijboer 93 

17-08-18 Adriaan Besemer 85 

19-08-18 Frederik Wüst 84 

23-08-18 Bartha Alida Elize Plomp - Wulfse 96 

19-09-18 Feikje Lokers - Conradi 86 

21-09-18 Gerrit Brouwer 80 

23-09-18 Pieternella Antonia Bakker - Okker 94 

 

Muziek Mesto uit Triosonate g-moll - G. Ph. Telemann 

 

Zingen Heer herinner U de namen 
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3. Uit het duister van de dalen 

zoeken wij uw nieuw gebied. 

Laat ons niet in schuld verdwalen, 

niet verzanden in verdriet. 

U bent onze hoop voor ogen, 

spreek één woord: je bent bemind, 

zoals Jezus werd bewogen 

met ontferming voor een kind. 

4. God, gedenk de vele aardse 

tranen van verdriet en zorg, 

vang ze op, Heer, en bewaar ze 

in uw kruik van troost en borg; 

en ontvang de levensparels, 

die wij koeste͜ren als een schat, 

wil hen in uw Rijk aanvaarden 

en gebruiken voor uw stad. 

 

 

 GEBEDEN en GAVEN 

 

Gebeden 

Inzameling van de gaven 

1. Stichting Omzo Vluchtelingenwerk. Deze ondersteunt en verleent hulp aan 

mensen die om juridische redenen geen verblijfspapieren hebben en om 

verschillende redenen niet terug kunnen naar hun vaderland. 

2. Wijkkerk 

3. Toekomst van de Kerk. Deze collecte is een belangrijke bron van inkomsten voor 

het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. 

De kleinsten kunnen opgehaald worden uit de oppas. 

 

Zingen Lied 769 : 1, 3, 5, 6 

 

 

 ZENDING en ZEGEN 
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