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Orgelspel J.S. Bach (1685-1750) – partita ‘Herr Christ, der 

einig Gottes Sohn’ (lied 517) 

 

 

Welkom en mededelingen 

 

(we gaan staan) 

Morgenlied: Heer Jezus, o Gij dageraad (lied 209) 

  

 1 Heer Jezus, o Gij dageraad, 

  wend naar ons toe uw licht gelaat. 

  Uw Geest die in de waarheid leidt 

  zij onze gids in deze tijd. 

 

2 Geef dat ons hart mag zijn gericht 

op U die ons verstand verlicht, 

opdat uw naam ons steeds nabij, 

uw lof op onze lippen zij, 

 

3 totdat met alle eng'len saam 

wij zingen: ‘Heilig is Gods naam!’, 

en zien U in het zalig licht 

van aangezicht tot aangezicht. 
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Bemoediging  

 

v: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE  

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft.  

 

Drempelgebed 

v: U bent het licht in ons leven 

en daarom bidden wij :  

Wijs ons de weg hoe wij in vrede kunnen gaan 

A: WEES ONZE REISGENOOT 

v: U omgeeft ons met liefde 

 en daarom bidden wij: omstraal en verwarm ons 

A: WEES ONZE HULP 

v: U kent ons bij onze naam 

 en daarom bidden wij: leer ons U kennen 

A: WEES HIER AANWEZIG. AMEN 

 

 

Psalm van de intocht: Psalm 111: 1 en 2 

 

1. Van ganser harte loof ik Hem 

in ’t midden van Jeruzalem, 

de Heer in ’t midden der getrouwen. 

Groot zijn de daden van de Heer, 

Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 

de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 

 

2. Zijn doen is louter majesteit, 

zijn luister, zijn gerechtigheid 

houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. 

Genadig en barmhartig is 

de Heer, en zijn gedachtenis 

eeuwig waar Hij zijn daden stelde. 

 

(we gaan zitten) 
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Over het thema van deze dienst  

 

Zingen: ‘Christus, uit God geboren’ (lied 517: 1 en 4) 

 

1. Christus, uit God geboren 

vóór alle eeuwigheid, 

komt ons als woord ter ore, 

verschijnt in onze tijd, 

een ster, die alle sterren 

te boven gaat, hen verre 

en glansrijk overstraalt. 

 

4. Gij, licht van den beginne 

en Vaders rechterhand, 

die heerst en alle dingen 

tot ons geluk omspant, 

laat, ook als wij niet willen, 

ons hart in u verstillen, 

door liefde overmand. 

  

Kyriegebed afgesloten met gezongen Kyrie eleison, lied 

301k  
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Gloria: Zingen van de Vader (lied 304) 

 

1. Zing van de Vader die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 

houd Hem in ere! 

 

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 

 

3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Gebed bij de opening van het woord 

 

Gedicht ‘Gelukkig’ – Stef Bos 

 

Zingen: ‘Voor mij is geluk’ (Lied 783)  

 

1. Voor mij is geluk de wind om mijn oren, 

de zon in de lucht en languit in ’t gras. 

Voor mij is geluk de stilte te horen 

om zo te ontdekken hoe het ooit was. 

 

2. Voor mij is geluk het leven te delen, 

een hand in mijn hand en samen op pad. 

Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen 

en zachtjes te fluisteren: ‘Jij bent mijn schat’. 
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3. Voor mij is geluk om vrede te maken. 

De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt. 

Voor mij is geluk de ruzies te staken, 

om muren te slechten, stoppen met strijd. 

Om liefde te geven, nu en altijd. 

 

 

Lezing: Matteüs 5:1- 12 

 

 

Zingen: ‘Om eenvoudigen van geest’ (lied 996) 

 

1. Om eenvoudigen van geest 

aan wie de hemel toegezegd is, 

hen die wonen in verdriet 

en voor wie vreugde weggelegd is, 

om wie Gij zalig hebt geprezen, 

Heer, wil ons van het kwaad genezen. 

 

2. Om zachtmoedigen van hart, 

geroepen om het land te erven, 

hen die hongeren naar recht 

en die Gij recht zult doen verwerven, 

om wie Gij zalig hebt geprezen, 

Heer, wil ons van bedrog genezen. 

 

3. Mensen van barmhartigheid, 

die uw barmhartigheid zal sparen, 

al wie met een zuiver hart 

U eenmaal ziende zal ervaren, 

om wie Gij zalig hebt geprezen, 

Heer, wil van blindheid ons genezen. 
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4. Vredebrengers onder ons, 

die Gij uw kinderen zult heten, 

mensen om uw naam vertrapt, 

die zich in U geborgen weten, 

om wie Gij zalig hebt geprezen, 

Heer, wil ons van onszelf genezen. 

 

 

Meditatie 

 

 

Muzikaal moment E. Pepping (1901-1981) – 

 ‘Herr Christ, der einig Gottes Sohn’ (lied 517) 

 

Zingen: ‘Niet als een storm, als een vloed’ (Lied 321) 

 

1. Niet als een storm, als een vloed, 

niet als een bijl aan de wortel 

komen de woorden van God, 

niet als een schot in het hart. 

 

2. Maar als een glimp van de zon, 

een groene twijg in de winter, 

dorstig en hard deze grond – 

zo is het koninkrijk Gods. 

 

3. Stem die de stilte niet breekt, 

woord als een knecht in de wereld, 

naam zonder klank zonder macht, 

vreemdeling zonder geslacht. 

 

4. Kinderen, armen van geest, 

mensen gelouterd tot vrede, 

horen de naam in hun hart, 

dragen het woord in hun vlees. 
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5. Blinden herkennen de hand, 

dovemansoren verstaan Hem. 

Zalig de man die gelooft, 

zalig de vrouw aan de bron. 

 

6. Niet in het graf van voorbij, 

niet in een tempel van dromen, 

hier in ons midden is Hij, 

hier in de schaduw der hoop. 

 

7. Hier in dit stervend bestaan 

wordt Hij voor ons geloofwaardig, 

worden wij mensen van God, 

liefde op leven en dood. 

 

 

Dank- en voorbeden, respons 368c  

Stil gebed 

Onze Vader 

Collecte 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Slotlied: ‘Laat de woorden’ (Lied 422)  (we gaan staan) 

 

1. 

Laat de woorden 

die we hoorden 

klinken in het hart. 

Laat ze vruchten dragen 

alle, alle dagen 

door uw stille kracht. 

 

2. 

Laat ons weten, 

nooit vergeten 

hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt. 

3 Laat ons hopen,  

biddend hopen, 

dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven  

dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 

 

 

Zegen en gezongen amen, amen, amen 

 

Orgelspel H. Scheidemann (ca. 1595 – 1663) –  

‘Herr Christ, der einig Gottes Sohn’ (lied 517) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger:  ds. A. de Hoop – Warnsveld 

Ouderling:  Ida Markerink 

Organist: Klaas van Marle 

Lector:  Gerrie Bisperink 


