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Van harte welkom in de kerk 
 
In het Evangelie van Matteüs staan 6 redevoeringen van Jezus. Ze 
hebben alle betrekking op het Rijk der hemelen, waarvan ze telkens 
één aspect naar voren brengen. 
 

 1 De Bergrede (hoofdstuk 5 t/m 7) 

 2 De uitzendingsrede (Hoofdstuk 9: 35 / 10: 42) 

 3 De gelijkenisrede (Hoofdstuk 13: 1-52) 

 4 De gemeenterede (Hoofdstuk 17: 24 / 18: 35) 

 5 De rede tegen de Farizeeën en de Schriftgeleerden   

    (Hoofdstuk 23) 

 6 De rede van Jezus over de laatste dingen (Hoofdstuk 24 en 25) 

Wij kijken in de dienst naar de Bergrede en lezen daarvan het begin 
en het einde: Matteüs 5: 1-11 en Matteüs 7: 28-29 en het middelste 
gedeelte: Matteüs 6: 24-34. 
 
ds. Leo van Gog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
In deze dienst:            

voorganger: ds. Leo van Gog  
organist: Elske te Lindert 

ouderling: Bert van der Haar 
diaken: Marieke Klein  

lector: Margreet Baars 
collectanten: Fred en Janny Pronk  

kosters: Coby en Jan Kuiperij  
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Voorbereiding op de dienst: 
- Orgelspel: Lied 905, in verschillende toonzettingen 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen  
- Op het orgel wordt gespeeld: Lied 905, in een bewerking van 

G.A. Homilius 
 
 

  Wij gaan staan 
 
o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. Liefdevolle God, zie ons hier bijeengekomen.  
g. WEES HIER AANWEZIG EN ZIE ONS ZOALS WE ZIJN.  
o. Open onze harten, opdat we uw Liefde mogen voelen, open onze 

ogen voor uw nabijheid.  
g. GEEF ONS ZICHT OP DE WEGEN DIE U WIJST. 
o. Geef ons een teken van hoop, versterk in ons het geloof en 

vertrouwen in U en in elkaar.  
g. OMGEEF ONS MET UW WARME LIEFDE, EN RAAK ONS 

LEVEN AAN MET HET LEVEN VAN CHRISTUS.  
 AMEN.  
  
Lied 136: 1, 12, 13 (Loof de Heer, want Hij is goed) 
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12 Loof de Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 

13 Aan de God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Vredegroet 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 

      Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrië (met aansluitend Gloria)  
v. ... 
     daarom bidden wij: Lied 301j (Kyrie eleison) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 aansluitend zingen wij als Gloria Lied 304 (Zing van de Vader die 

in den beginne) 
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2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 

3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 

 
 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. … 
 zo bidden wij: Lied 332 (1 voorzang, 1 x allen) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schriftlezing: Matteüs 5: 1-11 en Matteüs 7: 28-29 
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. 
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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. 
 
Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep 
onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als 
iemand met gezag, en niet zoals hun Schriftgeleerden. 
 
Lied 321: 1, 4, 7 (Niet als een storm, als een vloed) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Kinderen, armen van geest, 

mensen gelouterd tot vrede, 
horen de naam in hun hart, 
dragen het woord in hun vlees. 

7 Hier in dit stervend bestaan 
wordt Hij voor ons geloofwaardig, 
worden wij mensen van God, 
liefde op leven en dood. 

 
Schriftlezing: Matteüs 6: 24-34 
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de 
tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de 
andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je 
zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult 
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aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet 
meer dan kleding? 
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en 
vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze 
voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich 
zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 
En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, 
kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg 
jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 
Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in 
de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer 
zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 
Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen 
we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn 
allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet 
wel dat jullie dat alles nodig hebben. 
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan 
zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus 
geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen 
zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. 
 
l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 979: 1, 4, 6, 11, 12, 13, 14 (De vogels van de bomen) 
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4 De grandioze bloemen, 
de bloemen bij de vleet, 
met schitterende kronen, 
als koningen gekleed, 
 

6 De vogelen des hemels 
de leliën des velds, 
zij hebben ons van Jezus 
en ’t paradijs verteld. 
 

11 Want God is al hun leven, 
zij komen niet te kort, 
al bloeien ze maar even 
en morgen reeds verdord. 
 

12 Wat zullen wij dan slaven 
en werken totterdood? 
Ons manna komt van boven, 
ons dagelijkse brood. 
 

13 God immers houdt de ganse 
aarde in stand en staat, 
hier in het ondermaanse 
verheft Hij zijn gelaat. 

14 God immers houdt de aarde 
wat leeft in staat en stand. 
Hij zal ook ons bewaren, 
wij eten uit zijn hand. 

 
Uitleg en overdenking  
Stilte 
Orgelspel  
Lied 910: 1, 2, 3 (Soms groet een licht van vreugde) 
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2 Goddank, wij overdenken 

’t geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag. 
 

3 Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kinderen kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dank en voorbeden  
 
Stil gebed  
 
Onze Vader   
 Onze Vader die in de hemelen 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 door de ouderling van dienst 
 
Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk, de derde 
collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat. 
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Orgelspel: Lied 905, in verschillende toonzettingen 

  Wij gaan staan 
 
Slotlied: 905: 1, 2, 3, 4 (Wie zich door God alleen laat leiden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Wat is de winst als ik vol zorgen 
mijn lot met ach en wee beklaag? 
Vind ik er baat bij elke morgen 
de dag te zien als nieuwe plaag? 
Want ons verdriet en onze nood 
worden door klagen maar vergroot. 

3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
en leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade u genoeg zijn, 
die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het zelf die ons voorziet; 
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 
 

4 Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
v. … 
g. AMEN, AMEN, AMEN (gezongen)   

    gevolgd door een door allen vierstemmig  
    gezongen: (Lied 416: 1 en 4) 
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4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Orgelspel: Lied 905, in verschillende toonzettingen 
 

 
. 

Achterin de kerk kunnen we elkaar ontmoeten, er staat koffie, thee 
en limonade klaar. Welkom! 
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