
 

Zondag 23 februari 2020 
om 10 uur in de  

Knoptorenkerk te St.-Oedenrode 
 
 

 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
We beginnen de dienst in stilte 
 
Welkom, Aanvangswoord 

 
Vandaag lezen we uit Leviticus en weer een stukje uit de Bergrede. 
Deze teksten maken ons duidelijk, dat we heilig moeten zijn, maar 
ook dat we door ons gedrag kunnen laten zien hoe de Eeuwige is.  
Om dat te kunnen doen krijgen we nieuwe leefregels en wetten. Het 
roer moet om. We gaan breken met de traditie. 
 
Aansteken tafelkaarsen 
 
Intochtslied:  Lied 67a: 1,2 
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2. Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen; 
toont ons zijn aanschijn van licht, 
Hij gaat ons voor op alle wegen, 

heeft uit de zonde ons opgericht. 
refrein 

 
Bemoediging  

 Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige,  
 die hemel en aarde gemaakt heeft, 

 
Drempelgebed  
  Die ons geroepen hebt, nog altijd zoekt 

Ons aanziet en wilt kennen: 
Blijf naar ons vragen 
Als wij niet horen, vluchten in zwijgen, 
Noem onze naam, noem ons uw geliefden 
Blijf naar ons vragen. 
Die ons vasthoudt, ons leven ten goede 
Sta ons voor ogen, 
Doe ons elkaar zien, zoals U ons ziet 
Die ons geroepen hebt: hoor ons gebed 
Amen. 

   
Zingen:  Lied 67a: 3,4 
 

3. Hij is de God, die ons verblijdde, 
die onze nood heeft verstaan; 
die ons een hemels paasmaal bereidde 
en zonder vrees door de wereld laat gaan. 

4. Laat alle volken uw almacht vrezen, 
aller lof zij U gewijd, 
laat Heer, uw Naam bezongen wezen, 
in aller eeuwen eeuwigheid. 
refrein 

 
Kyriëgebed 
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Kyrië: Lied 301k (voorzang I: vrouwen) 

 
Glorialied:  Lied 654: 1,5,6 
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5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
Gij opgang uit den hoge, 
die onze ziel hebt vrijgekocht, 

dat zij U dienen moge, – 
Gij herder die ’t verlorene zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 
 
6. Zing dan de Heer, stem allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 

 
 
DE SCHRIFT 
 
Gebed bij de opening van de Schrift  
 
Eerste lezing: Leviticus 19: 1-2, 17-18 
 
Zingen:   Lied 791: 1,2,4,6 
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2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 
 
4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
6. Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

 
Lezing uit het Nieuwe Testament:  Mattheus 5: 33-48 
 
Acclamatie:  U komt de lof toe (Lied 339a) 

 
 
Overdenking 
 

 
Orgelspel  
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Zingen:  Lied 974 

 
2. Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 
 

3. Elkaar bidden wij toe: 
volhard in het geloven, 
verlies uw vreugde niet 
en kom uw pijn te boven. 
Laat lichten uw gezicht 
over de duisternis 
waarin de ander in 
gemis gevangen is. 



4. Zeg toch het goede aan, 
ook wie u kwaad toewensen. 
De zon gaat op in uw 

nabijheid bij de mensen. 
Hun vreugden en verdriet 
zullen u niet ontgaan; 
in uw omarming heeft 
eenzaamheid afgedaan. 
 

5. God, laat geen mensenkind 
uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 

het kwade van ons allen. 
Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Toelichting bij de gaven 
 
Voorbeden  met acclamatie 368c 

 
Inzameling van de gaven  
 

Klaar maken van de tafel 
 

Tafellied: Lied 395 
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2. Op die avond van het paasfeest 

heeft Hijzelf ons uitgelegd, 
dat het brood ons werd gegeven 
als een teken van zijn leven, 
dat Hij uitdeelt aan zijn mensen, 
dat heeft Hij gezegd.   refrein 
 

3. Op die avond, toen de beker 
werd gezegend door de Heer, 
zei Hij: wat jullie misdeden, 
dat is nu voorgoed verleden, 
je mag leven van vergeving, 

nu en telkens weer.    refrein 
 

4. Op die maaltijd van het paasfeest, 
op de avond voor zijn dood 
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn 
op het feest waar jullie vrij zijn, 
op de maaltijd die God aanricht, 
en dat feest wordt groot!   refrein 
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Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt,  

uw naam worde geheiligd;  
uw Koninkrijk kome;  
uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood;  
en vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  
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 der eeuwigheid.  
Amen. 

 
Vredewens 
 
Nodiging en uitdeling 
 
Dankgebed 
 
 
Slotlied:  Lied 418 
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2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 

3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

4. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

 
Wegzending en Zegen 
 
Amen 
 
 

 
Na afloop van de dienst bent U van harte welkom om nog wat na te 
praten onder het genot van een kopje thee of koffie 
 


