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Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:             Gezang 362 : 1 en 2 (LB) 
1 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat, 

Een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 

Een spoor van licht dat als een handschrift staat 
Tegen de zwartste hemel aangeschreven: 

Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 

Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 
 

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 

Die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
Die ons uit angst en doem heeft weggetild 

En ons tot hier op handen heeft gedragen; 

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt; 
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 

De wet van God 
 

Gebed 

 
Uitleg voor de kinderen 

 

We lezen Matteüs 5 : 1-10 
 

Zingen:           Psalm 99 : 1, 3 en 6 (LvK) 

1 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. 
Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, 

die met macht gekroond op de cherubs troont. 

Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen. 
 

3 Niet op bruut geweld hebt G' uw macht gesteld. 
Gij o Koning, zegt; Ik bemin het recht. 

Onder uw beleid heerst gerechtigheid; 

uw verbond heeft leven aan uw volk gegeven. 
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6 In een dicht wolk sprak Hij tot zijn volk. 

Wat Hij metterdaad openbaarde, staat 
in hun hart gegrift als zijn heilig schrift. 

't Woord, door God gegeven, is voor hen het leven. 

 
Verkondiging over Matteüs 5:6 Geluk hebben 

 

Zingen:             Gezang 995 : 1 en 2 (LB) 
1 O Vader, trek het lot U aan 

van allen die door U bestaan. 

Gij die geen stenen geeft voor brood, 
wees met uw kinderen in nood; 

en stil, God die rechtvaardig zijt, 

de honger naar gerechtigheid. 
 

2 O Vader, trek het leed U aan 

van allen die met ons bestaan. 
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, 

doe ons hun broeders zijn in nood, 

opdat zij weten, wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid. 

 

Gebed 
 

Collecte 

 
Zingen:              Psalm 134 : 3 (LvK) 

3 Uit Sion, aan den Heer gewijd, 

zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 

Hij is 't die u bij name riep. 

 
Zegen 


