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ORGELSPEL 

BEGROETING, MEDEDELINGEN 

- AANSTEKEN VAN DE ALTAARKAARSEN  -       DE DIENST BEGINT 

VOORBEREIDING  

v:  In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest.  

g:  Amen.  

v:  Onze hulp is in de naam van Heer  

g:  die hemel en aarde gemaakt heeH.  

v:  Voorbereidingsgebed: ………… 

	 U,	die	zich	aan	ons	bekendmaakt	in	en	door	mensen	

	 en	ons	samenbrengt	op	deze	plaats	–			

				 Schenk	ons	de	adem	van	uw	Geest!	

	 Dat	wij	uw	Naam	niet	vastleggen	

	 in	onze	vastomlijnde	gedachten.	

	 Dat	wij	ons	keren	naar	uw	Licht	en	uit	het	donker	treden.	

	 Raak	ons	met	uw	Naam:	‘IK	ZAL	ER	ZIJN!’	

	 Vergeef ons al wat wij misdeden 	

g:  opdat wij weer in vrede leven.  

v:  Amen. 

INGANGSPSALM  

ANTIFOON  

vg  ‘God, breng mij uitkomst, 

 HEER, kom mij haasSg te hulp.’  (uit Psalm 70,2) 
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PSALM:  LIEDBOEK 70 : 1 en 2 

1. Haast U om mij te redden, God! 

 O HEER, doe uw verlossing dagen. 

 Maak hen beschaamd die mij belagen. 

 Drijf met de spoYers zelf de spot. 

 Verlos, o Heer, mij uit de handen 

 van wie mij naar het leven staan. 

 Doe Gij het lachen hun vergaan, 

 dan vluchten zij voor eigen schande. 

2. Laat die U zoeken in hun nood 

 verheugd een vrolijk lied beginnen. 

 Laat allen die uw heil beminnen 

 voortdurend zingen: God is groot! 

 Maar ik ben arm, zie mijn ellende. 

 Haast U tot mij, bevrijd mij, HEER! 

 Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer, 

 maar spoed U om mijn lot te wenden. 

ANTIFOON  

vg ‘God, breng mij uitkomst, 

 HEER, kom mij haasSg te hulp.’  (uit Psalm 70,2) 

KYRIE EN GLORIA 

 Smeekbeden, uitlopend op Kyrie- en Gloria  
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DE SCHRIFTEN GEOPEND 

GROET  

.  

GEBED VOOR DE LEZINGEN 

LEZING UIT OUDE TESTAMENT 

Deuteronomium 30 : 15 – 20   

15Besef	goed,	vandaag	stel	ik	u	voor	de	keuze	tussen	voorspoed	en	tegenspoed,	tussen	leven	en	dood.	
16Wanneer	u	zich	houdt	aan	de	geboden	van	de	HEER,	uw	God,	zoals	ik	ze	u	vandaag	heb	gegeven,	door	
Hem	lief	te	hebben,	door	de	weg	te	volgen	die	Hij	wijst,	en	zijn	geboden,	wetten	en	regels	in	acht	te	
nemen,	dan	zult	u	in	leven	blijven	en	in	aantal	toenemen,	en	dan	zal	de	HEER,	uw	God,	u	zegenen	in	het	
land	dat	u	in	bezit	zult	nemen.	17Maar	als	u	Hem	de	rug	toekeert	en	weigert	te	luisteren,	als	u	zich	ertoe	
laat	verleiden	neer	te	knielen	voor	andere	goden	en	die	te	vereren,	18dan	zeg	ik	u	op	voorhand	dat	u	te	
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gronde	zult	gaan.	Dan	zal	u	aan	de	overkant	van	de	Jordaan,	in	het	land	dat	u	in	bezit	zult	nemen,	geen	
lang	leven	beschoren	zijn.	19Ik	roep	vandaag	hemel	en	aarde	als	getuigen	op:	u	staat	voor	de	keuze	
tussen	leven	en	dood,	tussen	zegen	en	vloek.	Kies	voor	het	leven,	voor	uw	eigen	toekomst	en	die	van	
uw	nakomelingen,	20door	de	HEER,	uw	God,	lief	te	hebben,	Hem	te	gehoorzamen	en	Hem	toegedaan	te	
blijven.	Dan	zult	u	lang	blijven	wonen	in	het	land	dat	Hij	uw	voorouders	Abraham,	Isaak	en	Jakob	
onder	ede	heeft	beloofd.’	

GRADUALELIED  PSALM 1  

1. Gezegend hij, die in der bozen raad 

 niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 

 noch zich door spoYers in de kring laat noden, 

 waar ieder lacht met God en zijn geboden, 

 maar die aan 's HEREN wet zijn vreugde hee_ 

 en dag en nacht met zijn geboden lee_. 

2. Hij is een groene boom die staat geplant 

 waar waterbeken vloeien door het land. 

 Zijn loof behoe_ de droogte niet te duchten, 

 te goeder `jd gee_ hij zijn rijpe vruchten. 

 Gezegend die zich aan Gods weYen voedt: 

 het gaat hem wel in alles wat hij doet. 

3. Gans anders zal 't de goddelozen gaan: 

 zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan. 

 Zij kunnen zich voor God niet staande houden, 

 er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden. 

 God kent die wandelt in het rechte spoor, 

 wie Hem verlaat gaat dwalende teloor. 

EPISTELLEZING 
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Brief aan Filemon 1 – 25   

1Van	Paulus,	gevangene	omwille	van	Christus	Jezus,	en	van	onze	broeder	Timoteüs.	Aan	onze	geliefde	
medewerker	Filemon,	2aan	onze	zuster	Ap_ia	en	onze	medestrijder	Archippus,	en	aan	de	gemeente	die	
in	uw	huis	samenkomt.	3Genade	zij	u	en	vrede	van	God,	onze	Vader,	en	van	de	Heer	Jezus	Christus.	

4Ik	dank	mijn	God	altijd	wanneer	ik	u	in	mijn	gebeden	noem,	5want	ik	hoor	vaak	over	de	liefde	en	de	
trouw	die	u	de	Heer	Jezus	en	alle	heiligen	toedraagt.	6Ik	bid	dat	het	geloof	dat	u	met	ons	deelt	u	een	
dieper	inzicht	geeft	in	al	het	goede	dat	ons	nader	tot	Christus	brengt.	7Uw	liefde	heeft	mij	veel	vreugde	
en	troost	gegeven,	broeder,	want	door	u	voelen	de	heiligen	zich	gesterkt.	

8Hoewel	ik	in	eenheid	met	Christus	het	volste	recht	heb	u	te	zeggen	wat	u	moet	doen,	9geef	ik	vanwege	
uw	liefde	de	voorkeur	aan	een	verzoek	–	ik,	Paulus,	een	man	van	respectabele	leeftijd,	die	nu	ook	nog	
gevangenzit	omwille	van	Christus	Jezus.	10Ik	zou	u	om	een	gunst	willen	vragen	voor	iemand	die	tijdens	
mijn	gevangenschap	mijn	kind	is	geworden:	Onesimus.	11Hij	was	u	destijds	niet	van	nut,	maar	nu	kan	
hij	zowel	u	als	mij	goede	diensten	bewijzen.	12Ik	stuur	hem	naar	u	terug,	hoewel	hij	me	na	aan	het	hart	
ligt	13en	ik	hem	graag	bij	me	gehouden	had.	Dan	had	hij	namens	u	voor	mij	kunnen	zorgen	nu	ik	
omwille	van	het	evangelie	gevangenzit.	14Maar	ik	heb	zonder	uw	medeweten	niets	willen	ondernemen,	
want	u	moet	mij	niet	een	gunst	verlenen	omdat	ik	u	onder	druk	zet,	maar	omdat	u	het	zelf	wilt.	

15Misschien	hebt	u	hem	korte	tijd	moeten	missen	om	hem	voor	altijd	terug	te	krijgen,	16niet	meer	als	
een	slaaf,	maar	als	veel	meer	dan	dat,	als	een	geliefde	broeder.	Voor	mij	is	hij	dat	al,	hoeveel	te	meer	
moet	hij	het	dus	voor	u	zijn,	zowel	in	het	dagelijks	leven	als	in	het	geloof	in	de	Heer.	17Dus,	als	u	met	mij	
verbonden	bent,	ontvang	hem	dan	zoals	u	mij	zou	ontvangen.	18En	mocht	hij	u	hebben	benadeeld	of	u	
iets	schuldig	zijn,	breng	het	mij	dan	in	rekening.	19Ik,	Paulus,	schrijf	hier	eigenhandig	neer	dat	ik	u	zal	
betalen.	Ik	ga	er	dan	maar	aan	voorbij	dat	u	mij	uw	eigen	leven	schuldig	bent.	20Kom,	broeder,	bewijs	
mij	deze	dienst	omwille	van	de	Heer,	stel	mij	omwille	van	Christus	gerust.	

21Ik	heb	u	geschreven	in	het	volste	vertrouwen	dat	u	mijn	verzoek	zult	inwilligen,	ik	weet	dat	u	zelfs	
meer	zult	doen	dan	dat.	22Ten	slotte,	maak	voor	mij	een	kamer	in	orde,	want	ik	heb	goede	hoop	dat	ik	
dankzij	de	gebeden	van	u	allen	aan	u	teruggegeven	word.	

23Epafras,	die	samen	met	mij	omwille	van	Christus	Jezus	gevangenzit,	laat	u	groeten,	24evenals	mijn	
medewerkers	Marcus,	Aristarchus,	Demas	en	Lucas.25De	genade	van	de	Heer	Jezus	Christus	zij	met	u.	

LIED ‘ER HEEFT EEN STEM GESPROKEN’ LB 361 : 1,2,,3,4 

PSALMWOORD  

g: HALLELUJHA, HALLELUJA, HALLELUJA!  LB 270-c 

  

vg ‘Ik wil de Heer te allen `jde prijzen, 

 bestendig zij zijn lof in mijn mond.’ 

  

g: HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA!  

EVANGELIELEZING 
 5



  

Lucas 14 : 25 – 33  

25Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: 26‘Wie Mij volgt, maar niet breekt 
met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn 
leerling zijn. 27Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij aan komt, kan niet mijn leerling zijn. 
28Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg hee_ 
voor de bouw? 29Als hij het fundament gelegd hee_ maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem 
uitlachen 30en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.” 31En welke koning die eropuit trekt 
om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met `enduizend man kan 
optrekken tegen iemand die met twin`gduizend man tegen hem oprukt? 32Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, 
wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. 
33Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezimngen, kan mijn leerling niet zijn.  

AcclamaSe 

LIED ‘LEER ONS EENVOUDIG LEVEN…’ LB 361 : 5,6,7 

OVERWEGING 

MEDITATIEF ORGELSPEL  

GAVEN EN GEBEDEN 

CREDOLIED: ‘IN ZIJN LIEFDE ZIJN WIJ SAMEN’ (tekst: Elske te Lindert) 

  Melodie: LB 705 

1. In Zijn liefde zijn wij samen 

 in Zijn naam zijn wij verblijd. 

 In ons hart zijn wij de Here 

 en elkander toegewijd. 

 Hij is bij ons, Hij bezielt ons, 

 daar waar vriendschap, liefde is. 

2. Laat ons zorgen, hier tezamen, 
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 dat er geen verdeeldheid heerst. 

 Laat ons bidden, hier verenigd, 

 dat Hij in ons midden lee_. 

 Hij is bij ons, Hij bezielt ons, 

 daar waar vriendschap, liefde is. 

3. Wil, o Heer, met al uw heil’gen, 

 tonen ons Uw heerlijkheid. 

 Zuiv’re vreugde zal ons deel zijn, 

 vreugde, tot in eeuwigheid. 

 Hij is bij ons, Hij bezielt ons, 

 daar waar vriendschap, liefde is. 

GEBEDEN  

 Dankgebed  

 Voorbeden  

 Responsie na voorbeden: Lied 368 g 	

 

 S`l gebed… 

 Onze Vader, die in de hemelen zijt,  

 uw naam worde geheiligd,  

 uw rijk kome,  

 uw wil geschiede,  

 gelijk in de hemel, alzo ook op aarde,  

 geef ons heden ons dagelijks brood  
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 en vergeef ons onze schulden,  

 gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,  

 en leid ons niet in verzoeking,  

 maar verlos ons van het kwade.  

 WANT VAN UW IS HET RIJK EN DE KRACHT 

 EN DE HEERLIJKHEID, IN EEUIGHEID. AMEN.  

SLOTLIED ‘AAN U BEHOORT, O HEER DER HEREN’ 

       LB 978 

ZEGEN  

 

DE KAARSEN WORDEN GEDOOFD – EINDE VAN DE DIENST 

ORGELSPEL…  

In deze dienst: 
  Voorganger:  ds. Joop Jansen Schoonhoven, Doe`nchem 
  Organist:  Jan de Ruiter 
  Kerkenraadslid:   Carry Nijland 
  Lector:   Agnes Bedeker 
  Camerabediening: Chris van Meurs 
  Koster:   Peter vd Zalm 
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