
Welkom  

 

Aansteken tafelkaarsen 

 

Bemoediging 

 

Groet 

 

lied: Psalm 33: 1. 2 en 8 

1 Kom nu met zang en roer de snaren, 

gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 

Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 

een lofzang in de mond gelegd. 

Word'als nooit tevoren 

door wie Hem behoren 

t feestlied ingezet! 

Meld de blijde mare 

bij de klank der snaren, 

steek de loftrompet. 

 

2 Zing al wie leeft van Gods genade, 

want waarheid is al wat Hij zegt. 

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 

op liefde rust zijn heilig recht. 

Die zich openbaarde / overal op aarde, 

alles spreekt van Hem. 

Hem’len hoog verheven, / vol van blinkend leven, 

schiep Hij door zijn stem. 

 

8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 

ons hart heeft zich in Hem verheugd. 

Hij komt te hulp en geeft bescherming, 

zijn heil'ge naam is onze vreugd. 

Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden, 

uw barmhartigheid. 

God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten 

nu en voor altijd. 

Gebed 



 

Lezen de 10 geboden uit Woord voor Woord 

1 Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie vrijgemaakt uit een onvrij land. 

Houd je dan ook aan je bevrijder. 

En zorg ervoor dat je vrij blijft van andere goden. 

2 Probeer mij niet uit te tekenen. 

Dat betekent ook dat je niet mag beweren dat je precies weet hoe God is en 

hoe Hij eruitziet. 

3 Noem mijn naam niet bij dingen waar ik niet mee te maken wil hebben. 

Dat betekent dat je voorzichtig moet zijn met dat woord God. 

4 Vier een dag in de week als mijn dag. 

Dat betekent dat het een vrije dag is. Op zo'n dag moet je alle mensen die voor 

je werken, vrij geven. 

5 Houd je vader en moeder in ere. 

Want als je dat niet doet, als je oudere mens en maar laat zitten dan zorg je er 

niet voor dat ze vrij kunnen zijn. 

6 Sla niemand dood. Dat betekent ook dat je elkaar niet in de steek laat. 

God gaf ons de kans om te leven. 

Dus mag je elkaar het leven niet onmogelijk maken. 

7 Blijf trouw aan de mensen van wie je houdt. 

Dat betekent ook dat mensen zuinig moeten zijn op mensen die van elkaar 

houden. 

Als God een God is, die van de mensen houdt, moeten de mensen ervoor 

zorgen dat mensen van elkaar kunnen houden. 

8 Steel niet. 

Als de God die ons in de woestijn genoeg te vinden geeft om van te leven, onze 

God is, dan mag je niet voor jezelf inpikken wat van iedereen is. 

9 Spreek niet vals. 

Dat betekent dat je nooit een ander mag verraden door hem verdacht te 

maken. Als we God willen vertrouwen op zijn woord, maar we kunnen elkaar 

niet vertrouwen, dan worden we nooit vrij voor elkaar. 

10 Wil niet altijd hetzelfde hebben wat bij een ander hoort. 

Dat betekent ook: je moet niet altijd zo willen zijn als een ander is.' 

 

En toen Mozes deze tien gezegdes, die in de bijbel de tien geboden worden 

genoemd, allemaal had opgenoemd, zei hij: 

'Het belangrijkste is dit: God heeft ons vrijgemaakt. Houd je aan die God. 

En dat betekent ook: Houd van de mensen. 



De vraag is nu of jullie dit willen. Als jullie het niet willen, kan het niet.' 

En toen zei het hele volk: 'Ja, hier willen wij aan meedoen.' 

En dat is de eerste grote afspraak geworden tussen God en de mensen. 

Uit ‘Woord voor woord’ 

 

Lied gezang 305: 1,2 en 3 

1 Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 

2 Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

 

3 Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

 

 

 

Gebed  

 

 

Lezen Matteüs 3:13-17; 28:16-20 

 

 

13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt 

te worden. 14 Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de 

woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ 15 



Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op 

deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. 

16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel 

zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 

17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik 

vreugde.’ 

 

16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had 

genoemd, 17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen 

nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel 

en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door 

hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en 

hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. 

En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van 

deze wereld.’ 

 

Lied: Gezang 705: 1,2 ,3 en 4 

1 Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de heilige Geest, de Trooster, 

de Drie-enige in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 

de Drie-enige in zijn troon! 

 

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons van alle smet bevrijdt, 

eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, 

ere zij het Lam gewijd. 

 

3 Ere zij de Heer der engelen, 

ere zij de Heer der kerk, 

ere aan de Heer der volken; 

aarde en hemel looft uw werk! 

Halleluja, halleluja, 

loof de koning, heel zijn kerk! 

 



4 Halleluja, lof, aanbidding 

brengen engelen U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U der heren Heer! 

 

Verkondiging 

 

 

lied: gezang 706: 1,2,3 en 4 

 

1 Dans mee met Vader, Zoon en Geest, 

kom binnen in hun kring, 

dat wervelende samenspel 

van ver voor ons begin. 

De wereld van vandaag is ons 

vanouds al toegedacht 

als dansvloer waar de liefde leidt 

en waar de hoop ons wacht. 

 

2 Zie het gezicht van deze Drie: 

een kind in Betlehem, 

een mens tot bloedens toe gekroond 

buiten Jeruzalem. 

De dans van de Drievuldigheid 

wordt door geen dood gestuit. 

Want stokt ons dansen in het graf, 

ook daar leidt God ons uit. 

 

3 Zing mee, wij zijn door deze Drie 

in vuur en vlam gezet, 

nu Pinksteren de vrijheid geeft 

te zeggen wie ons redt! 

Ook wij hebben het juk gekend 

van Adams erfenis. 

Laat horen hoe die zware last 

ons afgenomen is. 



 

4 Wij dansen mee met deze Drie, 

op weg van feest tot feest. 

Een jubelzang gaat in het rond 

om Vader, Zoon en Geest. 

De liefde, het geloof, de hoop, 

zij leiden tot dit lied: 

verweven met ons leven is 

de dans van deze Drie! 

 

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:  

 

 

 

Slotlied:704: 1, 2 en 3 

1 Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 



ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

2 Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

 

3 Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

Zegen 


