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Bloemenzondag 

VOORBEREIDING 
Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 66: 1 en 2 
1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 

2. Kom, zie nu de geduchte werken 
die God aan mensen heeft gedaan: 
Hij stelde aan de wateren perken, 
droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 
Laat zich ons hart in Hem verblijden: 
God houdt de volken in het oog. 
Zijn rijk is over alle tijden. 
Gij trotsen, draag het hart niet hoog. 

Stil gebed    
Bemoediging en Groet 

Klein Gloria 

Verootmoedigingsgebed 

Leefregel 

Zingen  Lied 320: 1, 2 en 3 
1. Wie oren om te horen heeft 
hore͜ naar de͜ wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Isra͜ël, mijn geboden. 

2. Bemin uw Heer te allen tijd. 
Dien hem͜ met alles wat gij zijt. 
Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerste͜ en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 

3. – Bied uw naaste͜ de helpe͜nde hand. 
Spijzig de͜ armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede͜ gebod is͜ het eerste gelijk; 
doe dit, en gij zult leven. 

DIENST VAN HET WOORD 
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   Sefanja 3: 7-13 
door Peter Lotterman 
Ik zei: ‘Heb toch ontzag voor mij, 
laat je door mij vermanen.’ 
Dan zou haar woonplaats niet vernietigd zijn, 
dan had ik haar niet hoeven te straffen. 
Maar nee, ze deden telkens weer de schandelijkste dingen. 
Wacht maar – spreekt de HEER –, 
wacht op de dag dat ik mijn buit kom halen. 
Ik heb besloten volken te verzamelen 
en koninkrijken bijeen te halen, 
en mijn toorn, mijn laaiende woede over ze uit te storten. 
Door het vuur van mijn woede vergaat heel de aarde. 
Dan zal ik de lippen van de volken rein maken, 
zij zullen de naam van de HEER aanroepen, 
ze zullen hem dienen, zij aan zij. 
Van over de rivieren van Nubië 
zullen zij die ik verstrooid heb 
mij komen vereren 
en mij hun offergaven brengen. 
Op die dag hoef je je niet meer te schamen 
voor alle daden waarmee je tegen mij in opstand kwam. 
Wie van overmoed vrolijk is laat ik uit je midden verdwijnen, 
op mijn heilige berg zul je niet meer hoogmoedig zijn. 
Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten 
dat in de naam van de HEER een toevlucht vindt. 
Wie er van Israël overblijven, zullen niet langer onrecht doen, 
ze zullen geen leugens spreken, 
uit hun mond zal geen bedrieglijke taal meer klinken. 
Ze zullen weiden en rustig liggen, en niemand die ze stoort. 

Zingen   Lied 763: 1, 2 en 3 
1. Zij zullen de wereld bewonen, 
zij namen het wonder ter hand, 
de mensen van nacht en nevel 
brengt Hij naar het heilige land. 

2. Er zal geen verzengende hitte, 
geen dorst en geen honger meer zijn 
want Hij zal ze weiden aan water 
dat vloeit uit het hart der woestijn. 

3. En Hij maakt de hoogte begaanbaar 
en Hij baant een weg door de zee, 
van alle vier einden der aarde 
brengt Hij zich een volk bijeen. 

Lezen   Matteüs 5: 1-12 
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen 
om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. 
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
Gelukkig de barmhartigen, 



want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei 
kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo 
immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 

Zingen   Lied 727: 1, 2, 9 en 10 
1. Voor alle heiligen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 

2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 

9. Daar is de koning als een jonge held! 
Hem komen allen tegemoet gesneld 
van vreugde stralend, scharen ongeteld. 
Halleluja, halleluja! 

10. Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
Halleluja, halleluja! 

Uitleg en verkondiging  

Orgelspel 

Zingen  Lied 981: 1, 2, 3 en 4 
1. Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 

2. Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 

3. Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
Gebeden 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen onder orgelspel terug uit Kinderkerk en oppas 



Slotlied   Lied 1014: 1, 2 en 4 
1. Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 

2. Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 

4. De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 

Wegzending en zegen  Zingen ‘3x Amen"  


