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VOORBEREIDING: 
 

Muziek   
 

Welkom  

Stilte   

Groet en Bemoediging       
v.     De Eeuwige zij met u!  
 
a:  
 
              Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

v. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

v. God heeft beloofd ons nooit los te laten 

a. Op God hopen wij! 
 

Drempelgebed  k: God van liefde 

                              wij doen vaak alsof wij groot en sterk zijn 

                          a: maar wij zijn allemaal kwetsbare mensen 

                          k: Wij doen vaak alsof alles ons lukt 

                          a: maar verdriet, ziekte en verlies  

                              kunnen ons zo maar treffen 

                          k: Houd ons dan vast lieve God 

                          a: anders raken wij verloren, amen 

 

Voorgangster: ds. Anki Peper 
Organist: Herman Lodder 



 
Intochtslied ‘Zomaar een dak’ melodie ‘Comt nu met sang’ 

 

       2 Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor God, dromen signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 

       3 Tafel van Eén, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis 

 
Kyriëgebed na ‘zo roepen wij’   acclamatie 301k 
 

 



 
Gloria  ‘Eer zij god in de hoge’’ 

 

    

 
DE SCHRIFTEN: 
 

Kinderen - Kinderlied ‘This little light of mine’  

 

 

1 
This little light of mine, 
I'm gonna let it shine. 
This little light of mine, 
I'm gonna let it shine. 
This little light of mine, 
I'm gonna let it shine, 
let it shine (3x) 

2 
Ev'rywhere I go, 
I'm gonna let it shine. 
Ev'rywhere I go, 
I'm gonna let it shine. 
Ev'rywhere I go, 
I'm gonna let it shine, 
let it shine (3x) 

                                                 

                                          kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Gebed  

Powerpoint  Project  
 
Schriftlezing Mattheus 5:1-2 



Schriftlezing Mattheus 5:3-10 gezongen Lied  734 

refrein: 

 
 

vert.: Gelukkig zijn jullie, armen, 
         want voor jullie is het koninkrijk van God (Lukas 6:20) 

v.3    Gelukkig die arm van geest zijn, 
         want aan hen behoort het koninkrijk der hemelen. 
         refrein: 

v.4    Gelukkig die verdrietig zijn, want zij zullen worden getroost.    

         refrein: 
v.5    Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land bewonen. 
         refrein: 
v.6    Gelukkig zij die hongeren naar gerechtigheid, 
          want zij zullen verzadigd worden. 
          refrein: 
v.7    Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ervaren. 
          refrein: 
v.8     Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
          refrein: 
v.9     Gelukkig zij die vrede brengen, 
          want zij zullen kinderen van God worden genoemd. 
          refrein: 
v.10   Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, 
          want hun behoort het koninkrijk der hemelen. 
          refrein: 
    
Schriftlezing Mattheus 5:11-16 
 

Lied 426 

 



 

 
Overweging 

 
Muziek 

 
Lied 1005: 2,4,5 

 



 

4  Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
    zoekend naar warmte zijn velen koud. 
    Maak ons een huis van levende stenen, 
    schuilplaats door U gebouwd. 
    Christus, ons licht, 
    schijn door ons heen, schijn door het duister. 
    Christus, ons licht, 
    schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

5  Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
    voor zoveel leed, zoveel gemis. 
    Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
    totdat uw rijk hier is. 
    Christus, ons licht, 
    schijn door ons heen, schijn door het duister. 
    Christus, ons licht, 
    schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
 

GEBEDEN EN GAVEN: 

 

Voorbeden  -  Stil Gebed 
 
Mededelingen 
 

Inzameling gaven  1. Avondmaal collecte Syrië 
                                2. Kerk in Actie: project Pakistan 

 
MAALTIJD VAN DE HEER 
 
Tafelgebed 
allen        

 

Genade, vrede iedereen! 
 
De Geest des Heren om u heen. 
 
Neem plaats en zet u in de kring, 
 

doet mee tot zijn herinnering. 

L 
Wij vieren hier wat nog niet is: 
verzoening en verrijzenis; 
dat wij tot rust gekomen zijn 
verlost van doodsangst en van pijn. 



R 
Wij roepen in herinnering  
de mens die onze wegen ging, 
maar niet de weg van man en macht, 
alleen de liefde was Zijn kracht. 

L 
De mens die weerloos als een kind 
de machtelozen heeft bemind; 
die door de armsten werd vertrouwd, 
op hen had Hij zijn hoop gebouwd. 

R 
Hij zei: wie leeft uit zelfbelang, 
sterft voor zijn tijd, die leeft niet lang. 
Maar wie steeds van het zijne geeft 
zal zien dat hij het leven heeft. 

L 
Zo heeft hij zelf ons voorgedaan, 
is tot de dood ons voorgegaan; 
is niet gevlucht uit eigenbaat 
en koos de dood als hoogste daad. 

vg: En in zijn laatste levensuur heeft Hij gezegd vol geest en vuur: 
      Dit brood, gebroken en verdeeld, Ik ben het zelf u uitgedeeld. 
      De wijn die daar op tafel stond hief Hij omhoog en gaf hem rond: 
      Dit is mijn bloed, vergoten nu, ik ben het zelf, ik sterf voor u. 

R 
Gestorven gaat die mens ons voor 
en leeft in onze wereld door. 
Hij moet het winnen mettertijd, 
Zijn geest leeft tot in eeuwigheid 

L 
In al wat klein en nietig leeft, 
in al wat nauw'lijks adem heeft, 
kijkt Hij ons aan en zegt: ik ben 
de broer der armen, één van hen. 

allen 
Laat ons nu bidden tot zijn Heer, 
de Vader, Hem zij lof en eer: 
laat komen hier die stad, uw rijk, 
wij allen even arm en rijk. 

allen 
Dat wij verdelen alle brood 
en leren scheppen uit de nood, 
tot alle kwaad verdwenen is, 
herschapen tot verrijzenis. 



  
Onze Vader 
 

Vredegroet 
 

Delen van brood en wijn 

 
Slotlied 425 

  
 

Zegen 

 a: Amen 

 
 

 

Muziek   

 


