
Welkom  

   

Aansteken tafelkaarsen 

   

Bemoediging 

Onze hulp is in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw houdt tot in eeuwigheid 

en niet laat varen het werk van Zijn handen 

  

Groet 

Genade barmhartigheid en vrede 

zij u van God, de Vader 

en van Christus Jezus, onze Heer 

Amen 

 

 

lied: Psalm 89: 1 en 3 

1    Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 

Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 

hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 

Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

 

 

3    Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor. 

Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 

Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in ’t licht gezeten, 

hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. 

Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 

in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 

Gebed 



Lezen samenvatting van de wet Matteüs 22: 36-40 

36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, 
uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is 
het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als 
uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de 
Profeten staat.’ 

   

Lied gezang 791:1, 2 en 3 

1    Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 

liefde, wil ons overkomen 

als geheim en zegening. 

2    Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 

3    Liefde luidt de naam der namen 

waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen, 

ziel en zinnen metterdaad. 

 

 

 

   

Gebed  

Lezen  Matteüs 9:35-10:15 

   

35 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de 
synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte 
en elke kwaal. 36 Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, 
omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. 37 Hij zei 
tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38 Vraag dus 
de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ 

1 Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine 
geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.  

2 Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd 
wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer 
Johannes, 3 Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de 



zoon van Alfeüs, en Taddeüs, 4 en ten slotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die 
hem zou uitleveren.  

5 Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende instructies: ‘Sla niet de weg 
naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. 6 Ga liever op zoek naar de 
verloren schapen van het volk van Israël. 7 Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk 
van de hemel is nabij.” 8 Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan 
huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet 
moeten jullie geven! 9 Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten 
mee, 10 schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen 
en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. 
11 In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te 
ontvangen; blijf daar dan tot je weer verdergaat. 12 Groet de bewoners van het huis 
dat je binnengaat. 13 Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar 
als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. 14 En als ze je niet 
willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die 
stad en schud het stof van je voeten. 15 Ik verzeker jullie: de dag van het oordeel zal 
voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. 

   

Lied:    272: 1,2, 3 en 4 

1    Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. 

Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid. 

Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren 

alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt. 

2    Maar Jezus weend´ en bad, alleen, omdat de mensen 

als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt. 

Verlos ons in zijn naam van onze ijd´le wensen. 

Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht. 

3    Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten 

de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood. 

Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten. 

Wie ’t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot. 

4    De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader, 

vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit. 

Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, 

opdat de wereld weet van uw barmhartigheid. 

 

 

Verkondiging 



   

lied: Gezang1014. 1,2 ,3 en 5 

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. 

3    Geef vrede door van hand tot hand, 

als brood om uit te delen; 

kijk ieder mens met warmte aan, 

zo kunnen breuken helen. 

5    Geef Christus door van hand tot hand, 

zijn liefde schenkt ons leven. 

Geef vrede door, geef haar een kans: 

een schat om uit te delen. 

Gebeden 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit 



tot in eeuwigheid. Amen. 

 Mededeling diaconie. 
Het doel van de collecte is de kerk. U kunt uw gift overmaken op NL 50 RABO 
0337202680 tnv gereformeerde kerk. 

   

Slotlied: gezang 425 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

   

Zegen  

   

Voorganger:     Ga nu heen in vrede met de zegen van onze God: 

   

De Here zegent U en behoedt U. 

De Here doet zijn aanschijn over u lichten  en is u genadig 

De Here verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede 

 


