
 
 

Welkom en mededelingen  

 

Aansteken kaars van verbondenheid 
 

Intochtslied  Lied 280: 1, 2, 3, 6, 7 
1 De vreugde voert ons naar dit huis 
waar 't woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
2 Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 
3 dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 

6 Vervul ons met een nieuw verstaan 
van 't woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 
 
7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 

 

 

 

Stil gebed 
Onze hulp is in de naam van de Heer  
die hemel en aarde gemaakt heeft,  
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 
 
Kyrië 
 
Kyrielied  Lied 997: 1, 4 
1 - en vele duizenden, ontheemd, 
gevlucht uit eigen land, 
beducht voor tirannie, geweld, 
voor dood, voor moord en brand; 
genade Heer, hoor ons gebed, 
zie deze wereld aan! 

4 O God, uw groot begrijpend hart 
kent onze angst en pijn; 
genees de zieke wereld weer, 
zodat zij goed zal zijn. 
Genade Heer, hoor ons gebed, 
zie deze wereld aan! 

 
Gloria 
 
Glorialied Lied 657 
1 Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 
 
 
 
 

  2 Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and're lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan 't licht getild. 
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3 Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 

4 Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen  We gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar, 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, 
op hem zijn wij gericht. 
 
2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: 
het  is voor allemaal. 
 
 
 
 
 

Kinderen gaan naar de Kinderkerk 
 
Lezen Exodus 20: 1 -6 en Ezechiël 18: 1-4 en 25 – 32 
door Rien Oostveen 
201 Toen sprak God deze woorden: 2‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, 
heeft bevrijd.3Vereer naast Mij geen andere goden.4Maak geen godenbeelden, geen enkele 
afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water 
onder de aarde. 5Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen 
ontrouw. Als ouders Mij haten en zondigen, roep Ik hun 
kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht; 6maar als ze Mij 
liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. 
 
181De HEER richtte zich tot mij: 2‘Waarom gebruiken jullie in Israël toch het spreekwoord: Als de 
ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stompe tanden? 3Zo waar Ik leef – spreekt God, 
de HEER –, nooit meer mag iemand bij jullie in Israël dit spreekwoord in de mond nemen! 4 Weet  
dat alle mensenlevens Mij toebehoren: zowel het leven van de ouders als dat van hun kinderen ligt 
in mijn hand, en alleen wie zondigt zal sterven. 
 
25Nu zeggen jullie: “De weg van de Heer is onrechtvaardig!” Maar luister, Israëlieten! Ben Ik het die 
onrechtvaardig is? Zijn het niet juist júllie wegen die onrechtvaardig zijn? 26Een goed mens die zich 
niet langer rechtvaardig gedraagt maar onrecht begaat, zal sterven; hij sterft omdat hij onrecht heeft 
begaan. 27Een slecht mens die zich afkeert van zijn goddeloze levenswijze en voortaan handelt naar 
recht en gerechtigheid, zal in leven blijven. 28Als hij tot inzicht en inkeer is gekomen en niet langer 
misdaden begaat, zal hij zeker in leven blijven en niet hoeven sterven. 29De Israëlieten zeggen: “De 
weg van de Heer is onrechtvaardig!” Ben Ik onrechtvaardig, Israëlieten? Zijn het niet juist júllie 
wegen die onrechtvaardig zijn?30Volk van Israël, Ik zal ieder van jullie beoordelen naar de weg die 
hij gaat! – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer; bega geen misdaden meer, anders brengen die 
jullie ten val. 31Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid, en vernieuw je hart en je geest. 
Want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël? 32De dood van een mens geeft Me geen 
vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef! 
 

Zingen Lied 119 : 49 
49 Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
Wanneer uw heilig woord geopend is 
zal ’t als een licht het duister op doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
uw kennis maakt onkundigen ervaren. 



 

Lezen Matthéüs 18: 15 - 20 
15Als je broeder of zuster tegen je zondigt, moet je die persoon onder vier ogen daarop aanspreken. 
Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen. 16Luistert hij niet, haal er dan een of twee anderen bij, 
want een aanklacht is rechtsgeldig met een verklaring van ten minste twee getuigen. 17Als hij ook 
naar hen niet luistert, leg het dan voor aan de gemeente. Weigert hij ook naar de gemeente te 
luisteren, behandel hem dan als een heiden of een tollenaar. 18Ik verzeker jullie: alles wat jullie op 
aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat jullie op aarde ontbinden zal 
ook in de hemel ontbonden zijn. 19Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde 
eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten 
gebeuren. 20Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’

 

Zingen Lied 339a 
1 U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, 
o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

Zingen Lied 310 
1 Eén is de Heer, de God der goden, 
wie buigt voor beelden wordt misleid. 
Ga op de weg van zijn geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 
 
2 Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 
zijn dag, zijn rust, gedenk, geniet! 
 
3 Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
niet onnadenkend in de wind. 
Dood nooit wie zich niet kan verweren - 
wie drift bemint wordt ziende blind. 
 

4 Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 
blijf trouw aan wie u liefde gaf. 
Diefstal kan geen geluk vergroten; 
neem niet uw naaste vreugde af. 
 
5 Leugen en laster? Valse goden! 
Begeerte baart slechts bitterheid. 
Ga op de weg van Gods geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 
 
 
 
 
 

Gebeden en voorbeden 

Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit oppas en kinderkerk 
 

  Slotlied   Lied 425 
 

  Vervuld van Uw zegen 
  gaan wij onze wegen 
  van hier, uit dit huis 
  waar Uw stem wordt gehoord 
  in Christus verbonden 
  tezamen gezonden 
  op weg in een wereld 
  die wacht op Uw woord 
 

Om daar in genade 
Uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal 
door liefde gedreven 
om wie met ons leven 
Uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal 

 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’ 


