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VOORBEREIDING
Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 275: 1, 3 en 5    (de gemeente gaat staan)

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,

A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede is met u allen. 

A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed: na ‘zo bidden wij’: LB 301g

Glorialied: LB 146c: 1 en 3

SCHRIFT

Gebed afgesloten met LB 333

Lezing OT: Exodus 2: 1-22

Lied: LB 419

Evangelielezing: Matteüs 5: 43-48
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste lief-
hebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en
bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinde-
ren van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over
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goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen
en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou
liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je
broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks
doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt,
zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Lied: LB 339a

Overdenking

Orgelspel

Lied: LB 993
TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk

AFSLUITING

Slotlied: LB 974: 1 en 2  (de gemeente gaat staan)

Zending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Orgelspel

Koffie, thee of limonade in de kring



Het lied van beide wangen

Hardop hoor ik u dromen
alsof uw rijk is gekomen:
wees volmaakt, zegt gij.
In wat voor regionen
wilt u mij laten wonen?
Hebt u het tegen mij?

‘Ja, tegen jou en de jouwen,
kleingelovigen, lauwen
zonder visioen.
Hoger wil ik je voeren,
dieper je hart beroeren,
dat je mij na zult doen.’

U kunt zoveel verlangen,
maar dat van beide wangen.
daar kom ik nooit aan toe.
Eer en gelijk verliezen,
ja, voor mijn vijand kiezen,
hoe wilt u dat ik dat doe?

‘Toch moet je dat proberen.
Ik wil de wereld omkeren.
Ik wil een andere tijd.
Ik zal je overvragen,
totdat mijn morgen zal dagen:
liefde in eeuwigheid.’

Michel van der Plas
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