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Groen, kleur van de schepping, leven, hoop en groei 
aanvangstijd: 10.00 uur 

 
Van harte welkom bij deze kerkdienst in de Slangenburgse kerk 
Na de Exoduslezingen in de 40 dagentijd en de Paastijd tot en met Pinksteren, waaronder de 
Tien Woorden, deze keer een uitwerking van de wetgeving in voorschriften. Bijzonder hoe 
armen en vreemdelingen, maar ook anderen beschermt worden, en er aandacht is in deze 
voorschriften voor de relatie tussen mensen. Daarnaast lezen we uit het Evangelie volgens 
Matteüs 5: 43-48  
 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Maarten Barneveld  

ouderling: Fieny Heurnink 
diaken: Marianne Rougoor 

lector: Karin Wensink 
zang: Ruth Waarlo en Ab van de Vliert 

kosters: Barthie en Henk Jolink 
beeld en geluid: Harry Krul 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

- Orgelspel   
 
- Welkomstwoord en mededelingen (door de ouderling van dienst) 
 

VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
- Aansteken van de kaarsen     
 
- Drempelgebed   (Lied 287: 1 gesproken) 
 
o. Rond het licht dat leven doet 
a. groeten wij elkaar met vrede; 
o. wie in voor- of tegenspoed zegen zoekt 
  mag binnen treden, 
a. bij de Heer zijn wij hier thuis, 
  kind aan huis.  
  Amen 
 
- Stilte 

(de gemeente gaat staan) 
 
-Aanvangslied  Lied 119: 1, 40   “Welzalig wie de rechte wegen gaan” 
 
v.   Onze hulp is de naam van de Heer 
a.   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v.   zijn genade en zijn vrede zij met u allen. 
a.   Amen. 
                      (de gemeente gaat zitten) 
 
Inleiding 
 
-Kyriegebed  
Na de woorden: “bidden wij” zingen wij: “Kyrie eleison” (Lied 301g) 

 
 
-Glorialied 305: 1, 2, 3  “Alle eer en alle glorie” 



 
 

DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
-Gebed bij de opening van de Schriften 
 
v. ……………… 
 … zo bidden wij allen:  Lied 333 (2 x)   “Kom Geest van God” 

 
Schriftlezing: Exodus 23: 1-17 
 
1. Onthoud je van lasterlijke aantijgingen. Maak geen gemene zaak met een misdadiger door 
iemand vals te beschuldigen. 2. Laat je er niet door de meerderheid toe overhalen iets 
onrechtvaardigs te doen, en als je in een rechtszaak getuigt, verdraai het recht dan niet door 
je naar de meerderheid te richten. 3. Iemand die arm is, mag je in een rechtszaak niet 
bevoordelen. 4. Wanneer je een verdwaald rund of een verdwaalde ezel van een vijand van 
je aantreft, moet je hem het dier zonder uitstel terugbrengen. 5. Wanneer je ziet dat de ezel 
van iemand met wie je in onmin leeft onder zijn last bezwijkt, mag je niet werkeloos toezien 
maar moet je hem meteen de helpende hand bieden. 6. Bij een rechtszaak moet je de 
rechten van de armen eerbiedigen. 7. Laat je niet beïnvloeden door valse aantijgingen en 
breng een onschuldige die in zijn recht staat niet ter dood; wie zich daaraan schuldig maakt, 
laat ik niet vrijuit gaan. 8. Neem geen steekpenningen aan, want steekpenningen maken 
zienden blind en maken eerlijke mensen tot leugenaars. 9. Vreemdelingen mag je niet 
uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf 
vreemdelingen zijn geweest in Egypte. 10. Zes jaar achtereen mag je je land inzaaien en de 
oogst binnenhalen. 11. Maar het zevende jaar moet je het land braak laten liggen en het met 
rust laten, dan kunnen de armen onder jullie ervan eten; wat zij nog overlaten is voor de 
dieren van het veld. Met je wijngaard en je olijfgaard moet je hetzelfde doen. 12. Zes dagen 
lang mag je werken, maar op de zevende dag moet je rust houden; dan kunnen ook je rund 
en je ezel uitrusten en kunnen je slaven en de vreemdelingen die voor je werken op adem 
komen. 13. Houd je verre van alles waarvoor ik jullie heb gewaarschuwd. Roep geen andere 
goden aan, laat hun naam niet over je lippen komen. 14. Driemaal per jaar moeten jullie ter 
ere van mij feestvieren. 15. In de maand abib, de maand waarin jullie uit Egypte 
weggetrokken zijn, moet je op de daarvoor vastgestelde dagen het feest van het 
Ongedesemde brood vieren. Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, zoals ik je heb 
opgedragen. Niemand mag dan met lege handen voor mij verschijnen. 16. Verder moeten 
jullie het Oogstfeest vieren, het feest van de eerste opbrengst van wat je op de akker 
gezaaid hebt, en tot slot, wanneer aan het eind van het jaar de hele oogst is binnengehaald, 



het Inzamelingsfeest. 17. Driemaal per jaar dus moeten alle mannen voor de Machtige, de 
HEER, verschijnen. 
 
-Lied 1014: 1, 2, 3.  “Geef vrede door” 
 
Lezing: Evangelie volgens Matteüs 5: 43-48 
 
43. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand 
haten.” 44. En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, 45. alleen dan 
zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over 
goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46. 
Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47. En 
als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je 
dan? Doen de heidenen niet net zo? 48. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader 
volmaakt is. 
 
-Lied 537: 1, 3  “Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft” 
 
-Uitleg en overdenking 
 
-Lied:  The Kingdom of God  (Taizé) 
(vert. Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. Kom, 
Heer, open in ons de poort van uw koninkrijk. Romeinen 14: 17) 

 
 

TOEWIJDING 
-Pastorale mededelingen 
 
-Dank- en voorbeden  
  Stil gebed  
  Onze Vader   
a. 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. 
 
-Collecte 
Meedoen met de collecte kan natuurlijk ook vanuit huis: je kunt je bijdrage storten op het 
bankrekeningnummer van de Protestantste Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 
33. Dit zal dan worden toegevoegd aan de collectes volgens de verdeling: 1e  collecte: 
diaconie voor ¼, 2e  collecte: kerk voor ¼ en 3e collecte: ½ bestemd voor ………………...  
Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp. 

(de gemeente gaat staan) 
 

-Slotlied 416: 1, 4    (Ga met God en Hij zal met je zijn)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

UITZENDING EN ZEGEN 
-Uitzending 
-Zegen (gesproken) 
a.  Amen (gezongen) 
 
Orgelspel  


