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Thema: Uw wil geschiede 

Welkom en mededelingen 

Bemoediging en groet 

Kaars aansteken 

Zingen  Lied 286 
1. Waar de mensen dwalen in het donker, 
draai je om en zie het nieuwe licht, 
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
zie de mens die ieder mens verlicht. 

Refrein 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

2. Waar de mensen lijden onder onrecht 
in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 
er is licht dat alles overwint. Refrein 

3. Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. Refrein 

Lezen   Matteus 6: 1-15 
1Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om 
door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. 2Dus wanneer je 
aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en 
op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon 
al ontvangen. 3Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je 
rechterhand doet. 4Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het 
verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 
5En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op 
elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun 
loon al ontvangen. 6Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid 
tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je 
ervoor belonen. 
7Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken 
dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8Doe hen niet na! Jullie 



Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. 9Bid daarom 
als volgt: 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
10laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
11Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
12Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
13En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
14Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie 
vergeven. 15Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen 
evenmin vergeven. 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Gebeden 
Onze Vader  Lied 1006   
Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 

Wegzending en zegen 

Zingen  Lied 416: 1, 2 en 4 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
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. 


