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Welkom en mededelingen 

Zang: Gezang 328: 1,2 en 3 
Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

 

O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

 

Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

 

Stil gebed (staande) 
Votum en groet 

 

Zang: Psalm 133: 1 en 2 (DNP) 
Wat goed is het om eensgezind te 
leven, 
om liefde te ontvangen en te geven, 
als broers en zussen bij elkaar. 

Het is als olie op Aärons haar 
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar 
omlaag 
en neervalt op zijn baard en kraag. 

 
Als morgendauw is het, als zachte 
regen, 
die neerdaalt van de Hermon als een 
zegen 

op Sions hoogverheven top. 
Daar woont de HEER, daar bloeit de 
liefde op. 
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft 
een toekomst die geen einde heeft. 



Wetslezing 
 

Zang: Psalm 80: 1 en 7 (NB) 
O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 

 

 
Gebed om opening van Gods Woord 

 
Dan zullen wij niet van U wijken, 
uw naam zal op ons voorhoofd 
prijken, 
uw naam is ons als uw gelaat: 
een sterrebeeld, een dageraad. 
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 

 

Schriftlezing: Mattheüs 18: 15 - 20 
15 Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht 
tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. 
16 Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in 
de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. 
17 Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet 
naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. 
18 Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en 
alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. 
19 Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig 
verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 
20 Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun 
midden. 

 

Opwekking 797 (Nederland Zingt) 
U roept ons samen als kerk van de 
Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en 
dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich 
thuis! 

 

 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; verbonden 
in liefde, die U aan ons geeft. 

 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de 
Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons 
geeft: 
veelkleurig, verschillend en 
dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten 
elkaar: liefde brengt samen, verbindt 
en aanvaardt. 



U roept ons samen voor Woord en 
gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en 
recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het 
geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te 
zijn. (refr.) 

 
 

Verkondiging: 
 

Bidden doen we samen 
 

Zang: Gezang 323: 1 en 7 
God is tegenwoordig, God is in ons 
midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles 
zwijgen, 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem, 
sla de ogen neder, geve 't hart Hem 
weder. 

Voorbede en dankzegging 

Collecte 

(1 kerk, 2 Open doors, zie flyer!) 
 

Zang: Gezang 393 
De dag door Uwe gunst ontvangen 
is weer voorbij, de nacht genaakt 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister maakt. 

 

Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door 
mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 

 

Zegen (staande) 

Bridge 2x: Wij belijden één geloof en 
één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw 
eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 

 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde. (refr.) 

 
 
 

 
 
 

Maak mij recht eenvoudig, stil in den 
gebede, 

afgezonderd in Uw vrede. 
Maak mij rein van harte, dat ik Uwe 
klaarheid, 
schouwen mag in Geest en waarheid. 
Heer laat mij even vrij, 
als een adelaar stijgen, zo word ik U 
eigen. 

 
 
 
 
 
 

 
Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

 

Voorwaar, de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd' en majesteit. 



Buiten zingen wij: Opwekking 167 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 

 

Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 

 

Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator. 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


