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Welkom

Aansteken van de kaars

Zingen: Psalm 44 (psalm van de zondag) : 1

Heer, wat de vaderen vertelden
-nooit moe uw wonderen te vermelden
‘t verhaal van wat Gij hebt gedaan,
wij hebben het zeer goed verstaan:
hoe Gij weleer met eigen hand
rondom de volken hebt verdreven
en Israël, in hun grond geplant,
onder de zon een plaats gegeven

Inleiding

Stilte
INKEER

(we gaan staan)

Zingen: Psalm 44 : 2

Gij hebt ze zelf uiteengeslagen,
die onze vaderen rond zich zagen
en heel hun wijde grondgebied
gaf Gij aan Israël om niet.
Nee, niet de zwaarden in hun hand,
uw arm heeft hun ruim baan gegeven,
uw gunst schonk hun ‘t beloofde land,
uw lichtend aanschijn deed hen leven 

Groet
V: De Heer zij met u,
G: ook met u zij de Heer



Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Zingen: Lied 601 : 1 en 3

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

(we gaan zitten)

Kyriëgebed

Loflied: 310 : 1-4

Eén is de Heer, de God der goden, 
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!



Houd zijn naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust - gedenk, geniet!

Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren –
wie drift bemint wordt ziende blind.

Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af 

HET WOORD

Gebed om de Geest

Lezen: Exodus 20 : 1-17 (NBV 21)

Zingen: Lied 311, vrouwen: 1, 4 en 7, mannen: 2, 5 en 8,
allen: 3, 6, 9 en 10

(vrouwen)
Wij kiezen voor de vrijheid die God ons heeft beloofd:
Hij heeft de boze goden van al hun macht beroofd.

(mannen)
Weg met de stomme beelden, die maken God te klein:
Hij zal ons zelf vertellen wie Hij voor ons wil zijn.

(allen)
En Hij heeft ook gegeven dat je Hem noemen mag:
maak dan jezelf niet groter met Gods naam als je vlag.

(vrouwen)



En neem voluit de vrijheid, één dag van feestelijkheid,
om opgewekt te vieren dat God ons heeft bevrijd.

(mannen)
Hoor ook naar de verhalen van wie zijn voorgegaan:
want God, de God van gisteren is met ons doorgegaan.

(allen)
Geef ruimte aan je naaste, geschapen naar Gods beeld:
want alle mensen heeft Hij zijn leven meegedeeld.

(vrouwen)
Blijf met elkaar verbonden als mens, als man of vrouw:
zo is tot in de diepte ook God zijn liefde trouw.

(mannen)
Wil zó ruimhartig delen dat niemand stelen moet:
God liet ons samen wonen in ‘t land van overvloed.

(allen)
En breek niet met je woorden een anders leven stuk:
want God sprak tot ons allen het woord van ons geluk.

(allen)
Gun dan elkaar het goede, zo is het ons gegund:
je leven is pas leven als je ook geven kunt.

Lezen: Matteus 22 : 36-40 (NBV 21)

Zingen: Lied 320, : 1-4

Wie oren om te horen heeft
hore naar de wet die God hem geeft:
Gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.



Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien Hem met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

Bied uw naaste de helpende hand.
Spijzig de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.

De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbranden aan liefdeswoord,
God heeft het tot ons gesproken.

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 340b

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon,
onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan
van de doden,
opgevaren ten hemel,



zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof een heilige, algemene,
christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen 

INTERMEZZO
Mededelingen

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

ZENDING EN ZEGEN

(we gaan staan)



Zingen: Slotlied 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.

Heenzending en zegen
G: Amen (3x gezongen)

Collecte:
Bij de uitgang staan twee collectebussen.
De eerste collecte (bus1) is bestemd voor de Diaconie,
de tweede collecte (bus 2) voor SOFAK*
Of u kunt uw gaven overmaken op de rekening van de 
diaconie
NL20 RABO 0306 9856 83 o.v.v. Collecte 19 december

*Stichting SOFAK helpt, begeleidt en ondersteunt kerken van 
migranten.
Nederland telt zo’n 800.000 migrantenchristenen, die in honderden 
gemeenten samenkomen.
Veel van die gemeenten zijn groot en groeien. Maar er zijn ook veel 
kleinere gemeenten, die moeite hebben om financieel rond te 
komen.
Vaak zijn de leden van deze gemeenten afkomstig uit één bepaald 
gebied of uit een bepaalde stam.
Het is hun enige mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te 
bemoedigen.
SOFAK is u zeer erkentelijk voor uw financiële steun; dankuwel !

Voor het thuis volgen of na afloop bekijken/beluisteren van



de dienst kunt u terecht op onze website: 
www.pkntrefpunt.nl, respectievelijk onder de rubrieken 
'Actueel' en 'Kerkdiensten in beeld en geluid' 


	INKEER

