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Welkom door de kerkenraad

Toelichting bij de dienst



Lied 283: 1, 2 en 5

Toelichting bij de dienst



vers 2



vers 5



Votum en groet



Votum 

Groet

Bemoediging

Gebed van toenadering



Gebed van toenadering

JdH 94



1. Heer, ik kom tot U

Hoor naar mijn gebed

Vergeef mijn zonden nu

En reinig mijn hart

vers 2



vers 3

2. Met Uw liefde, Heer

Kom mij tegemoet

Nu ik mij tot U keer

En maak alles goed



3. Zie mij voor U staan

Zondig en onrein

O, Jezus raak mij aan

Van U wil ik zijn

vers 4



Kyriegebed

4. Jezus op Uw woord

Vestig ik mijn hoop

U leeft en U verhoort

Mijn bede tot U



Koorzang: Kyrie… 

Kyriegebed



Gloria (inleidende woorden)

KYRIE

Heer, ontferm U over ons

Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons



Koorzang: Gloria



GLORIA

Eer aan God in den hoge

en op aarde vrede aan de mensen

van goede wil.

Wij prijzen U.

Wij loven U.

Wij aanbidden U.

Wij verheerlijken U.

vervolg



vervolg

Wij zeggen U dank

voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse koning,

God almachtige Vader.

Heer, eniggeboren zoon,

Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader.



vervolg

Gij die wegneemt de zonden der

wereld, ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der

wereld, aanvaard ons gebed.

Gij die zit aan de rechterhand van de

Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.



Gebed van de zondag

Gij alleen de Heer.

Gij alleen de Allerhoogste,

Jezus Christus.

Met de heilige Geest,

in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.



Profetenlezing 



Profetenlezing met toelichting

Sefanja 2: 3 en 3: 9 t/m 13



vervolg

23Zoek de HEER, jullie in het land die 

nederig zijn en naar zijn wetten leven, 

zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: 

misschien vinden jullie een schuilplaats op 

de dag van de toorn van de HEER.

39Dan zal Ik de lippen van de volken rein 

maken,

zij zullen de naam van de HEER aanroepen,

ze zullen Hem dienen, zij aan zij.



vervolg

10Van over de rivieren van Nubië

zullen zij die Mij vereren

maar die Ik verstrooid had,

Mij hun offergaven brengen.
11Op die dag hoef je je niet meer te 

schamen

voor alle daden waarmee je tegen Mij in 

opstand kwam.



vervolg

Wie van overmoed vrolijk is laat Ik uit je 

midden verdwijnen,

op mijn heilige berg zul je niet meer 

hoogmoedig zijn.
12Ik zal een arm en zwak volk binnen je 

muren achterlaten

dat in de naam van de HEER een toevlucht 

vindt.



Psalm 37:1, 6 en 7 (DNP)

13Wie 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, door 

niemand opgeschrikt.



vervolg



vers 6



vervolg



vers 7



vervolg



Evangelielezing 



Evangelielezing met toelichting

Mattheüs 5: 1 t/m 12



vervolg

51Toen 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:
3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.



vervolg

5Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde bezitten.
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de 

gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.
7Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.



vervolg

8Gelukkig wie zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.
9Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd 

worden.
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid 

vervolgd worden,

want voor hen is het koninkrijk van de 

hemel.



Lied 146c: 3, 5 en 6

11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je 

omwille van Mij uitschelden, vervolgen 

en van allerlei kwaad betichten. 12Verheug 

je en juich, want je zult rijkelijk beloond 

worden in de hemel; zo immers vervolgden 

ze vóór jullie de profeten.



vervolg



vers 5



vervolg



vers 6



vervolg



Verwoording van het geloof



Verwoording van het geloof

Lied 523 (Hemelhoog)



1. Ik geloof in God de Vader

Die een bron van vreugde is,

Louter goedheid en genade,

Licht in onze duisternis.

Hij, de Koning van de kosmos,

Het gesternte zingt zijn eer,

Heeft uit liefde mij geschapen

En tot liefde keer ik weer.

vers 2



2. Ik geloof in Jezus Christus 

die voor ons ter wereld kwam. 

Zoon van God en Zoon des Mensen 

goede Herder, Offerlam. 

Door te lijden en te sterven 

- groot is het geheimenis –

schenkt Hij mij het eeuwig leven, 

dat uit God en tot God is.

vers 3



3 Ik geloof dat mijn Verlosser door de 

dood is heengegaan 

en op Pasen - God zij glorie –

uit het graf is opgestaan. 

Door het brood - dit is mijn lichaam –

door de wijn - dit is mijn bloed –

geeft de Vredevorst mij vrede, 

maakt Hij alle dingen goed. 

Lezing 



Lezing met toelichting 

Jesaja 6: 1 t/m 4



vervolg

61In het sterfjaar van koning Uzzia zag 

ik de Heer, gezeten op een 

hoogverheven troon. De zoom van zijn 

mantel vulde de hele tempel. 2Boven Hem 

stonden serafs. Elk van hen had zes 

vleugels, twee om het gezicht en twee om 

het onderlichaam te bedekken, en twee om 

mee te vliegen. 3Zij riepen elkaar toe:



Koorzang: Sanctus

‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de 

hemelse machten. Heel de aarde is 

vervuld van zijn majesteit.’ 4Door het luide 

roepen schudden de deurpinnen in de 

dorpels, en de tempel vulde zich met rook.



SANCTUS

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer

God der hemelse machten.

Vol zijn hemel en aarde

van Uw heerlijkheid,
Hosanna in den hoge.



Lezing met toelichting 

Psalm 118: 24 t/m 29



vervolg

24Dit is de dag die de HEER heeft 

gemaakt,

laten wij juichen en ons verheugen.
25Ach HEER, red ons toch,

HEER, geef ons voorspoed.
26Gezegend wie komt in de naam van 

de HEER.

Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.



Koorzang: Benedictus

27De HEER is God, Hij heeft ons licht 

gebracht.

Vier feest en ga met groene twijgen

tot aan de hoorns van het altaar.
28U bent mijn God, U zal ik loven,

hoog zal ik U prijzen, mijn God.
29Loof de HEER, want Hij is goed,

eeuwig duurt zijn trouw.



BENEDICTUS

Gezegend die komt

in de naam van de Heer:
Hosanna in den hoge.

gebed



Gebed 

Voorbede 

Koorzang: Agnus Dei



AGNUS DEI

Lam Gods,

dat wegneemt de zonden van de 

wereld,   ontferm U over ons. (2x)

Lam Gods,

dat wegneemt de zonden van de 
wereld,   geef ons de vrede.

Collecteaankondiging 
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Slotlied (staande)

Lied 245: 1 en 3



vervolg



vers 3



vervolg



zegen



Zegen

Gezongen: Amen



Een gezegende week gewenst
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