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VOORBEREIDING
Muziek

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)

Lied: LB 84: 1 en 3

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

3 Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Stilte

Bemoediging en groet

Inleiding

Kyriegebed: LB 967
Gezongen: vers 1, 3 en 5 / Gesproken: vers 2, 4 en 6

1 Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.

2 Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,
dat de aarde.U loven zal.
Erbarm U, Heer.

3 Zie, Heer, de verdeeldheid aan,
die geen mens ooit helen kan.
Breng, o Herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
Erbarm U, Heer.

4 Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.

5 Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op ’t eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm U, Heer.

6 Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donk’re tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.

Glorialied: vers 7

7 Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam. Halleluja!
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SCHRIFT

Gebed

Lezing Oude Testament: Deuteronomium 5: 12-15
Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag. Zes
dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag,
die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen
en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere
dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin
moeten evengoed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw
God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de
sabbat te houden.

Lied: LB 314: 1

1 Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.

Evangelielezing: Matteüs 11: 25 - 12: 8
In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen
voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen
hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en
niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en
iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en
onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij,
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want
mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en
begonnen aren te plukken en ervan te eten. Toen de farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen
hem: ‘Kijk, uw leerlingen doen iets dat op sabbat niet mag.’ Hij antwoordde: ‘Hebt u niet
gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, hoe hij het huis van
God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl noch hij noch zijn mannen
daarvan mochten eten, alleen de priesters? En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters
die op sabbat in de tempel dienstdoen en zo de sabbat ontwijden, onschuldig zijn? Ik zeg u:
hier gaat het om meer dan de tempel! 
Als u begrepen had wat bedoeld wordt met: “Barmhartigheid wil ik, geen offers,” dan zou u
geen onschuldigen hebben veroordeeld. Want de Mensenzoon is heer en meester over de
sabbat.’
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Lied: LB 314: 2

2 Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.

Epistellezing: Galaten 5: 13-14 en 22-25
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen
verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uit-
spraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goed-
heid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan
het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen
die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar
geen kwaad hart toedragen.

Lied: LB 314: 3

3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.

Overdenking

Muziek

Lied: LB 340b
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heil’ge Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle.
Ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
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Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses,
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: LB 315: 1 en 2

1 Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd’ ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2 En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

Wegzending en zegen

Muziek
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