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Aalden, zondag 5 februari 2023.Voorganger: Ds. Hetty Cohen Stuart – Fens, Haaksbergen 

Organist: Irma Zuur.  Ouderling v dienst: Meindert Smid 

 

Thema: JE KUNT HET VERSCHIL MAKEN! 

 

DIENST VAN HET SAMENKOMEN 

 
Orgelspel 

Die voor ons het licht gemaakt hebt, 

opdat wij leven: 

spreek licht, wees hier aanwezig  

in uw naam Ik ZAL ER ZIJN 

 
woord van welkom en mededelingen  
 
intochtslied Lied 601: 1 en 2  Licht dat ons aanstoot in de morgen - staande - 

stil gebed 
 
bemoediging en groet 
v:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat wat  Hij begonnen is. 

 
Genade zij u en vrede 
van God onze Vader, 
en Jezus Christus, de heer  
door de heilige Geest 

 
drempelgebed 
v: O God, kom ons tegemoet,  
 wij zijn vaak zo ver van U in ons denken, in ons voelen. 
  Laat ons uw liefde kennen, 
 leer ons elkaar zien met uw ogen, vol barmhartigheid.. 
  
allen: WANT HIER STAAN WIJ ZOALS WIJ ZIJN:  

KLEIN, KWETSBAAR,  
ZOEKEND, VINDEND, 
VRAGEND OF ANTWOORDEND, 
MAAR STEEDS IN VERTROUWEN OP U. 

 WIJ BIDDEN: 
VUL ONS MET UW GENADE, 

 ZODAT WIJ UW LIEFDE AAN DE WERELD KUNNEN DOORGEVEN. MAAK ONS TOT UW 
GETUIGEN.  
AMEN. 
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vervolg intochtslied Lied 601: 3 Alles zal zwichten en verwaaien – staande 

 
(daarna gaat de gemeente zitten) 

 

Inleiding thema: JE KUNT HET VERSCHIL MAKEN! 
  

kyrie-gebed  
v: ……….. 

bidden wij om uw ontferming 

 

a:   

 

 

 

 

v:  ……. 

bidden wij om uw ontferming 

a: Kyrie….. 

 

v: ……… 

bidden wij om uw ontferming 

a: Kyrie….. 

 

gloria Lied  704: 1 en 3 Dankt, dankt nu allen God 

DIENST VAN HET WOORD 

gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest  

lezing uit de Thora Genesis 1: 1 – 5 De schepping van licht 

schriftlied Lied 318: 1, 2, 3 en 4 Het woord brengt de waarheid teweeg 

evangelielezing  Mattheus 5: 13 – 16  De Bergrede 

schriftlied Lied 838: 1, 2 en 3 O grote God die liefde zijt 

 

uitleg en verkondiging  

 

orgelspel  
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als antwoord op de prediking   
 

 

 
Als mensen willen nemen steeds groter en steeds meer, 
Dan worden vrienden vreemden, daalt haat op aarde neer. 
Maar als wij leren horen naar wat Gods Woord ons vroeg, 
dan is voor alle mensen de aarde groot genoeg. 
 
Laat onze oren horen, laat onze ogen zien: 
het goeds waarvan wij dromen, het is er al misschien. 
Als wij aan vrede werken met hart en hand en mond, 
dan zul je dat gaan merken de hele wereld rond. 
 
  uit : Liederen ter bemoediging, lied 46; melodie Lied 910 

 

 

DIENST IN DE WERELD  
 

allen: Ik geloof in God,  
de God die de wereld tot leven roept  
en die vraagt om ons antwoord.  
 
Ik geloof in Jezus,  
in wie ik de mens herken  
zoals God ons heeft bedoeld.  
 
Ik geloof in een gemeenschap die,  
toegerust met de kracht van de Geest,  
vrijheid geeft aan mensen.  
 
En ik weet zeker dat God dichtbij is  
en Hij ons altijd de hand zal reiken. 

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

moment voor de gaven  
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- de gemeente gaat staan - 

slotlied  Geef ons dat wij durven leven 

 

 

2. Al wie sterk is zal zijn krachten lenen  
aan een zwakker mens, 
als wie slim is zal gedachten  
schenken aan een toekomstwens. 
En elk voetstuk zal verdwijnen, 
zal gaan dienen als een tree 
voor de armen en de kleinen  
want zij tellen voortaan mee. 

   Uit: Liederen er bemoediging nr.19 

zegen  

v: .......... 

a:

 

 

uitleidend orgelspel  

 

 

 


