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Op de omslag: “De bergrede” van Cosimo Rosselli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling van dienst: Pieter Licht 
Diaken: Marjo Valkier 
Voorlezer: Ilse Meester 
Muziek: Leo Kramer (cantor-organist) 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Orgelspel 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “Ik heb U lief van ganser harte, Here " 
(Psalm 18: vers 1 en 2) 

 
Groet en Onze Hulp 
 
We zingen: “Ik heb U lief van ganser harte, Here " 

(Psalm 18: vers 5 en 8) 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Kyriegebed 
 
We zingen: “Alles wat adem heeft love de Here” 

(Lied 146c: vers 1, 4 en 7) 

 
Met de kinderen 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag: “Kom, Geest van God” (lied 333)  
 

Schriftlezing: Jesaja 40:12-18 
 

Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel met zijn hand 

gemeten? Wie heeft het stof van de aarde met een maatbeker afge-

past? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, de heuvels met 

balans en gewichten? Wie heeft de geest van de HEER gemeten? Heeft 

iemand Hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt Hij, wie biedt Hem in-

zicht? Wie leidt Hem op de paden van het recht? Wie leidt Hem naar 

kennis? Wie toont Hem de weg van het inzicht? In zijn ogen zijn de vol-

ken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal; de 

eilanden weegt Hij als zandkorrels. Zelfs de Libanon levert te weinig 

hout, te weinig wild voor een brandoffer. De volken betekenen niets in 

zijn ogen, voor Hem zijn ze minder dan niets. Met wie wil je God verge-

lijken, waarmee is Hij gelijk te stellen? 

 

We zingen: “Geen taal bij machte U te meten” 
(Lied 850: vers 1 t/m 3) 

 

Schriftlezing: 1 Korintiërs 2:12-16 
 

Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die 

van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid 

heeft geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons 

door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: 

wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest 

niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor 

hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het gees-

telijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Geest wel bezit, 

kan alles op de juiste wijze beoordelen, en zelf kan hij door niemand 
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beoordeeld worden. Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedach-

ten van de Heer, zodat hij Hem zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze 

gedachten zijn die van Christus. 

 

We zingen: “Geen taal bij machte U te meten” 
(Lied 850: vers 4 en 5) 

 

Schriftlezing: Matteüs 5:38-48 
 

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een 

tand voor een tand.” Dit zeg Ik daarover: verzet je niet tegen wie kwaad 

doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat, ook de linker-

wang toe. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed 

van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je 

dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. 

Als iemand iets van je vraagt, geef het hem, en keer je niet af van wie 

geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet 

je naaste liefhebben en je vijand haten.” Dit zeg Ik daarover: heb je vij-

anden lief en bid voor wie jullie vervolgen; alleen dan zijn jullie werkelijk 

kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over 

goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en 

onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? 

Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters 

vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de hei-

denen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader vol-

maakt is. 

 

We zingen: “Wat vraagt de Heer nog meer van ons” 
(Lied 992: vers 1 t/m 4) 

 

Preek 
 

We zingen: “Heer, raak mij aan met uw adem” 
(Lied 695: vers 1 t/m 5)  
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbede en stil gebed besloten met 
 
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,  

tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
 
We zingen (staand): “De Geest van God waait als een wind” 

(Lied 691: vers 1 t/m 3) 
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Wegzending en zegen, besloten met “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in het benedenhuis  
voor koffie, thee en een goed gesprek 

Leo Kramer 


