
 

 
OM MEE TE BEGINNEN 
welkom, mededelingen 

intochtslied  LB 215:1,3,7 ‘Ontwaak o mens de dag breekt aan’ 
1. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 
die u Gods liefde doet verstaan 
als nieuw, nu gij door slaap en nacht 
weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 

3. Al wat geliefd is en vertrouwd, 
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
met glans en heerlijkheid verguld, 
want het bestaat in Gods geduld. 

7. Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 
voor licht en vrede in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedere dag 
als ons gebed U loven mag. 

stilte 
bemoediging en groet   
inleiding   
gebed om ontferming 
loflied  LB 305 ‘Alle eer en alle glorie’ 
1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

DIENST VAN HET WOORD 
gebed van de zondag 
lezing  Psalm 130  
Een pelgrimslied. 
Uit de diepte roep ik tot U, HEER, 
Heer, hoor mijn stem, 
wees aandachtig, luister 
naar mijn roep om genade. 
Als U de zonden blijft gedenken, HEER, 
Heer, wie houdt dan stand? 
Maar bij U is vergeving,  
daarom eert men U met ontzag. 
Ik zie uit naar de HEER, 

mijn ziel ziet uit naar Hem 
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en verlangt naar zijn woord, 
mijn ziel verlangt naar de Heer, 
meer dan wachters naar de morgen, 
meer dan wachters uitzien naar de morgen. 
Israël, hoop op de HEER! 
Bij de HEER is genade, bij Hem 
is bevrijding, altijd weer. 
Hij zal Israël bevrijden 
uit al zijn zonden. 

lezing  Matteus 11:1 t/m 6  
Dit waren de instructies die Jezus aan de twaalf leerlingen gaf. Toen Hij zijn rede beëindigd had, 
vertrok Hij om zijn verkondiging voort te zetten en onderricht te geven in de steden. 
Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele 
van zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag: ‘Bent U degene die komen zou of moeten we een 
ander verwachten?’ Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden zien 
en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven 
horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig 
is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’ 

lied  LB 945 ‘Ja, het liefst zou ook ik’ – gesproken door de voorganger, 
Ja, het liefst zou ook ik, 
als die andere drammers, 
God tot ingrijpen dwingen 
met die almacht van Hem; 

en ik houd stiekem hoop 
op de heer van de machten, 
een reusachtige redder 
van een wereld in nood. 

Maar dan klinkt: ‘Zie de mens’ 
en ik kijk in een spiegel, 
zie het lijden, de onmacht, 
mijn armzalig gezicht. 

En ik schreeuw, bal mijn vuist: 
ach, wat is dan dat mensje, 
zonder redding van boven? 
Brengt een mens ons soms heil? 

Ja, het liefst bid ook ik 
tot die God om erbarmen 
met de ogen naar boven, 
met de blik afgewend. 

Ik huil mee met het volk, 
ik ben blind met de blinden, 
ik ben blind voor het teken: 
in een mensengezicht. 

overdenking  

orgelspel 
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

OM MEE TE GAAN 
slotlied LB 978  ‘Aan U behoort o Heer der heren’  
1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

2. Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

wegzending en zegen   

gezongen ‘amen’  

collecte bij de uitgang 
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