
7e zondag na Epifanie 
 

 

HET BEGIN 
 

Welkom en aansteken van de kaarsen 
Orgelspel -  Bicinium en Adagio over ‘O Christus, woord van eeuwigheid’ – Bram Beekman 

(1949-2016) 
Stilte 
Openingslied: “De vreugde voert ons naar dit huis”, lied 280, 1, 2, 3, 4, 7  
 

Bemoediging en groet 
 

Lied vd. maand: “O Christus, woord der eeuwigheid”, lied 826 
 

Woord voor de kinderen.  
We zingen het kinderlied: “Kijk eens om je heen”.  
 de kinderen gaan naar de Kinderdienst, met het licht van de Paaskaars 
 

KYRIE EN GLORIA 
 

Gesproken en gezongen gebed, met lied “Om bloesem aan de bomen” (tekst Andre Troost). Telkens 
na de woorden: “om ontferming roepen wij..” zingen we een couplet van het aangegeven lied.  

 
 

2. Om water op het droge, om groei in de woestijn,  
om doorzettingsvermogen voor wie mistroostig zijn,  
om werk voor werkelozen, om toekomst, hier en nu,  
om hulp voor hulpelozen roepen wij, Heer, tot U!  

 

3. Om goedheid die kan delen, om brood dat breken kan, 
om vrede voor zovelen, om land voor alleman, 
om gulheid die kan geven, om eigen ommekeer, 
om mededeelzaam leven bidden wij U, o Heer! 

 
4. Om hoop, geloof en liefde, om vrijheid en om recht – 

dat eindelijk geschiede al wat Gij hebt voorzegd:  
uw rijk, Heer, laat het komen, uw wil alom gedaan,  
dan zal aan alle bomen de bloesem opengaan! 

 

Woord ten leven 
Zingen loflied: “Geprezen zij God”,  lied 150a 
 

HET WOORD 
 

Lezing uit het Oude Testament:  Deuteronomium 30: 15 – 20 
Lied: “Laat de woorden…”,   lied 422, 1 
Lezing uit het Nieuwe Testament:  Matteüs 5: 17 - 18 en 33 – 48 
Lied: “Laat ons weten…”,   lied 422, 2 en 3 
 

Overdenking 
Meditatief orgelspel 
Lied: “O grote God, die liefde zijt”,  lied 838, 1, 2 en 3. 



 

HET ANTWOORD 
 

Voorbeden, stil gebed en Het Onze Vader.  
Na de woorden: “in alles wat om heelheid vraagt bidden wij” zingen we “God van leven en licht, maak 
alles nieuw”,  lied 368F 
Inzameling  
 de kinderen komen terug 
 

DE WERELD IN 
 

Lied “Visioen voor mensen”, op de melodie van “Land of hope and glory” 
Visioen voor mensen, vrede is jouw naam! 
Liefde zonder grenzen – weg om in te slaan. 
Huis om aan te bouwen, uitzicht dat ons wenkt. 
In het vast vertrouwen dat God toekomst schenkt (2x) 
 

Visioen voor mensen, vrede is jouw naam! 
Opdracht zonder grenzen – Licht om in te staan. 
Dat wij dat bewaren, ondanks de woestijn, 
totdat onze aarde Uw sjaloom zal zijn (2x) 

 

Zegen 
 
Prelude in Classic Style – Gordon Young (1919-1998) 



 


