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Thema: Wees volmaakt! 
 

Orgelspel:  Tiento de Registro Alto de primo tono,  
Francisco de Peraza (1564-1598). 

Welkom 

Moment van stilte en bezinning 
 

- VOORBEREIDING - 
 

Zingen intochtspsalm: Psalm 31: 1, 3 en 6 
(gemeente gaat staan) 
 

Groet en bemoediging 
v.: de Heer zij met u 
a: ook met u zij de Heer 
v: wij vinden steun en hulp bij de Heer 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v: die ons regels gegeven heeft om  
    regels om goed te kunnen leven met elkaar 
a: die van ons vraagt om liefdevol  
    met elkaar om te gaan 
v: die trouw blijft in eeuwigheid 
a: en niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is 
v: genade, vrede en alle goeds wordt ons geschonken 
a.Amen. 
(gemeente gaat zitten) 
 

De kaarsen worden aangestoken door het zondagskind 
 

Kyrië-acclamatie: 301 g (telkens na een gesproken gebedsintentie)  
Gloria: Lied 302 
 

 -  DIENST VAN HET WOORD - 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
We kijken en luisteren naar Rainbow en het bijbehorende lied 
Kindermoment: introductie van het 40-dagentijdproject voor de kinderen, door 
onze jeugddiaken  
(de kinderen komen naar voren) 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
 

Epistellezing: 1 Korintiërs 3: 16-23 
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Zingen: Lied 752: 1, 3 en 5 
 

Evangelielezing: Matteüs 5: 38-48 
 

Zingen: Lied 974: 1, 2 en 4 
 

Verkondiging 
 

Antwoordlied: Lied 992 
 

- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN - 
 

Mededelingen 
Inzameling van de gaven: 

1e collecte: KIA Hulp voor mensen zonder papieren  
2e collecte: Kerk 

Orgelspel:  Allegretto, Narciso Casanovas (1747-1799). 

De kinderen komen terug uit de nevendienst 
 

Dankgebed en voorbeden, acclamatie 367 b, stil gebed en Onze Vader   
 

Slotlied: Lied 1014 
(gemeente gaat staan) 
  

Wegzending en zegen 
 

Acclamatie:  431 b 
  

Orgelspel: Hymne, opus 90 nr. 2, Flor Peeters (1903-1986). 
 

Denkt u aan het Offerblok/ de zendingsbus bij de uitgang? 
 

 

Na de dienst is iedereen van harte welkom in ‘Het Trefpunt’ om na te praten 
onder het genot van koffie, thee en limonade. 
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Ouderling van dienst  Wim Schokker  
Diaken    Arend Vleeming 
Ouderlingen/diakenen:   Gert Landzaat en Steven van Schuppen  
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Zondagskind    Maud van de Pest   
Kosters    Peter Pottjewijd en Gerrit Hagelstein  
Beamteam    Martijn Huibers en Adri Cardol    
Kindernevendienst   Irene Rou, Wijny van de Bovenkamp  
Kinderoppas   Erika van der Hoek en Jacintha Hendriks  
Gastvrouw    Riet van den Heuvel   
Orde van Dienst  Adri Cardol  


