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Welkom 
 

Zingen: Lied 967: 1,3,4 
1.  
Zonne der gerechtigheid, 
ga ons op in deze tijd, 
opdat al wat leeft de dag 
in uw kerk aanschouwen mag. 
Erbarm U, Heer. 
 
3. 
Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 
die geen mens ooit helen kan. 
Breng, o Herder, in Gods naam 
uw verstrooide kudde saam. 
Erbarm U, Heer. 
 
4. 
Open overal de poort, 
Heer, voor uw voortvarend woord, 
win elk volk met stille kracht 
voor uw rijk, verdrijf de nacht! 
Erbarm U, Heer. 
 
Bemoediging 
voorg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem. die het begin en het einde van ons leven is 
voorg. God, U laat ons zien dat niet wat groot is,  
 sterk zal zijn, 
 maar U maakt sterk wat broos en kwetsbaar is 
gem. Keer U om naar ons toe en  
 keer ons toe naar elkaar 
vg. We zoeken vanmorgen niet onszelf, maar U 
 U ziet ons aan zoals we zijn 
 Help ons in ieder mens een kind van U te zien 
gem.  Zegen ons met liefde 
 en doe uw aanwezigheid over ons opgaan. 
 Amen 
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Zingen: Lied 967: 5,7 
5. 
Geef geloof aan wie Gij zendt, 
hoop en liefde, dat op 't eind 
wat met tranen werd gezaaid 
met gejuich mag zijn gemaaid. 
Erbarm U, Heer. 
 
7. 
Alle eer en macht en kracht 
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam 
in de drieklank van uw naam. 
Erbarm U, Heer. 
 

Gebed om ontferming 
 
Als gloria zingen we: Lied 105: 1,3 

1. 
Loof God de Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meld ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt de HEER, 
verblijd u, geef zijn naam de eer. 
 
3. 
God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 

Inleidende woorden 
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Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Lezing OT: Exodus 2: 11-25 
 

Zingen: Lied 845: 1,2,3 
1. 
Tijd van vloek en tijd van zegen 
tijd van droogte tijd van regen 
dag van oogsten tijd van nood 
tijd van stenen tijd van brood. 
Tijd van liefde nacht van waken 
uur der waarheid dag der dagen 
toekomst die gekomen is 
woord dat vol van stilte is. 
 
2. 
Tijd van troosten, tijd van tranen 
tijd van mooi zijn, tijd van schamen 
tijd van jagen nu of nooit, 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen, zin vergeten 
nergens blijven, niemand weten. 
tijd van kruipen, angst en spijt 
zee van tijd en eenzaamheid. 
 
3. 
Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen, 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen. 
Wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 
 
 
Lezing NT: Matteüs 5: 33-48 
 



5 
 

Zingen: Lied 119a: 1,2,3,4 – Lied van de maand  
 

 
 
 
2.  
Op U laat ik mij voorstaan, 
ik ben aan U gehecht. 
Waar Gij betrouwbaar voorgaat 
ontvouwt zich weer een weg. 
De paden die ik zelfbedacht 
zijn doelloos doodgelopen. 
Zij voerden in de nacht. 
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3. 
Uw woorden te herhalen 
is honing in mijn mond. 
Mij raakt niet meer het smalen 
dat ik mij aan U bond. 
Ik weet dat zwerven bitter smaakt, 
maar heel mijn zoekend leven - 
Gij hebt het zoet gemaakt. 
 
4. 
God, laat mij nooit verliezen 
de vreugde om uw woord, 
de moed mijn weg te kiezen 
waar ik uw voetstap hoor. 
En overtuig mij dag aan dag 
dat Gij mij hebt geroepen, 
ja, dat ik leven mag! 
 
 

Overdenking 
 
 

Orgelspel 
 
 

Zingen: Lied 841: 1,2,4 
1. 
Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd uit; 
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2. 
geloof om veel te geven, 
te geven honderd in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 
 
4. 
Maar wie zich door de hemel 
laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, 
de messiaanse boom 
en als hij zich laat enten 
hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente 
tot hij vruchtdragen zal. 
 
 

Dank- en voorbeden 
 Stil gebed 
 Onze Vader… 
 

Collecte 
 
 

Slotlied: Lied 713: 1,2,5 
1. 
Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
om alle goede dingen 
halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
halleluja. 
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2. 
Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan al wie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 
 
5. 
Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
 
 

Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
U wordt van harte uitgenodigd om elkaar in het 
Dorpshoes te ontmoeten onder het genot van een kop 
koffie, thee of limonade. 


