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Orgelspel  
Welkom en mededelingen 
 
VOORBEREIDING  
 
De kaarsen worden aangestoken  
Drempelgebed  
 
o  Heer onze God 

wat zijn wij zonder U? 
 
onze geest heeft uw licht nodig 
onze wil uw kracht 
onze ziel uw vrede  
 
Heer onze God 
wat zijn wij zonder U?  

 
Stilte  
Intochtslied psalm 119 : 1 en 2 
 
   De gemeente gaat staan 
 
Bemoediging en groet  
 
v   Onze hulp is de naam van de Heer,  



a   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
 
v   Zijn genade en vrede zij met u allen.  
a   AMEN.  
 
Eerste lied psalm 119 : 21 
 
   De gemeente gaat zitten 
 
KYRIE EN GLORIA 
 
Kyriegebed 
 
v  om uw hand 
  die ons raakt en aanraakt in tederheid 
  en vertelt van liefde en recht 
 
Lied 336 
 
v Open ons en raak ons aan 
a OPEN ONS EN RAAK ONS AAN 
 
v  om uw Woord 
  dat onze boze gedachten weet te verdrijven 
  en vertelt van vrede3 
Lied 336 
 
v Open ons en raak ons aan 
a OPEN ONS EN RAAK ONS AAN 
 
v  om uw licht 



  dat het duister weerspreekt dat zich in ons nestelen 
wil 
  uw licht dat ons doet leven 
 
Lied 336 
 
v Open ons en raak ons aan 
a OPEN ONS EN RAAK ONS AAN 
 
Lofzegging 
 
  Zalig de armen van geest, 
  want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 
 
  Zalig die treuren, 
  want zij zullen vertroost worden. 
 
  Zalig de zachtmoedigen, 
  want zij zullen de aarde beërven. 
 
  Zalig die hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid, 
  want zij zullen verzadigd worden. 
 
  Zalig de barmhartigen, 
  want hun zal barmhartigheid geschieden. 
 
  Zalig de reinen van hart, 
  want zij zullen God zien. 
 
  Zalig de vredestichters, 



  want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. 
 
  Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 
  want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 
 
Loflied lied 304 
 
 
 
 
 
 
 
RONDOM HET WOORD  
 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
  Heer  
  die mij ziet zoals ik ben 
  dieper dan ik mijzelf ooit ken  
  kent Gij mij 
 
  Toets mij of niet een weg in mij mij schaadt  
  en leidt aan U voorbij 
 
Psalm 139 : 1 en 14 
 
 
Het verhaal van de Bergrede voor groot en klein 
Orgelspel rond het lied : 



 
  Op bergen en in dalen 
  en overal is God 
 
Deuteronomium 6 : 4 – 9 Vertaling NBG 1951 
 
  Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één!  
  Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw 
hart en met geheel uw ziel en met   geheel uw kracht.  
  Wat Ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult 
het uw kinderen inprenten en    daarover spreken, 
wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, 
wanneer gij   nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult 
het ook tot een teken op uw hand binden en   het zal u 
een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze 
schrijven op de    deurposten van uw huis en aan 
uw poorten. 
 
Lied 320 : 1, 2 en 3 
 
Mattheüs 5 : 13 – 14 
 
  Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout 
zijn smaak verliest, hoe kan het   dan weer zout 
gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt 
weggegooid   en vertrapt. Jullie zijn het licht in de 
wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan   niet 
verborgen blijven. 
 
Overdenking 
 



  Jullie zijn het zout en het licht 
 
Lied 756 : 1, 2 en 3 
 
 
 
 
 
Mattheüs 5 : 17 – 18 
 
  Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de 
Profeten af te schaffen. Ik ben niet   gekomen om ze af 
te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker 
  jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft 
elke jota, elke tittel in de wet van   kracht, totdat alles 
gebeurd zal zijn. 
 
 
 
 
Overdenking 
 
  Totdat alles is voltooid 
 
Lied 756 : 4 en 5 
 
 
Mattheüs 5 : 38 – 39 en 6 : 22 - 23 
 
  Jullie hebben gehoord dat gezegd werd : “Een oog 
voor een oog en een tand voor een   tand.” En ik zeg 



jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je 
op de   rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te 
keren. 
  Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog 
helder is, zal heel je lichaam    verlicht zijn. Maar als 
je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als 
het   licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die 
duisternis! 
 
Overdenking 
 
  Laat het kwaad geen macht over je krijgen 
 
Lied 756 : 6 
 
TOEWIJDING  
 
Orgelspel 
Gebeden en gaven 
 
Ten besluit lied 500 : 1, 3, 4 en 5 
 
Wegzending en zegen 
 
v  De Heer zegene en behoede u 
  De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u 
genadig 
  De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u 
vrede 
a  AMEN 
 



Orgelspel  
 
 
Koffie en  thee in de kring 


