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Ab van Spijk, Henk Polderman 

Voorzang: psalm 1

1.     Gezegend hij, die in der bozen raad
        niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
        noch zich met spotters in de kring laat noden,
        waar ieder lacht met God en zijn geboden,
        maar die aan ’s Heren wet zijn vreugde heeft
        en dag en nacht met zijn geboden leeft.
        
2.     Hij is een groene boom die staat geplant
        waar waterbeken vloeien door het land.
        Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
        te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten
        Gezegend die zich aan Gods wetten 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.

Mededelingen

Aanvangspsalm 27: 5, 6

5.     Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken,
        verstoot hem niet die U in zwakheid dient.
        Zoudt Gij uw heerlijk aangezicht bedekken,
        zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend.
        Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit!
        Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit:
        Gij zijt de helper die mij niet verlaat,
        als vader en als moeder van mij gaat.

6.     Wijs mij de wegen die ik zal betreden,
        maak nu de paden effen voor mijn voet.
        Als mij benauwt een drieste leugenrede,



        leer mij de woorden die ik zeggen moet.
        O geef mij aan mijn lasteraars niet prijs,
        als zij mij kwellen met een vals bewijs.
        Mijn God, zij blazen nijd en snuiven haat:
        wees Gij de helper die mij niet verraadt.

Stil gebed Votum/groet

Gezang 360: 1, 4
1.     Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
        houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
        vervul het hart dat U verbeidt,
        met hemelse barmhartigheid.

4.     Verlicht ons duistere verstand,
        geef dat ons hart van liefde brandt,
        en dat ons zwakke lichaam leeft
        vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verootmoediging Vrijspraak

Gesprek met de kinderen

Gezang 289: 1, 2, 3
1.     Heer, het licht van uw liefde schittert,
        schijnt in donkere diepten, schittert;
        Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
        door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
        Schijn op mij, schijn op mij.
Refr. Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
        blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
        stroom, overstroom alle naties met uw genade.
        Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.
2.     Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
        uit de schaduw in uw nabijheid;
        door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
        toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
        Schijn op mij, schijn op mij.   Refr.

3.     Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
        en de weerglans op uw gezicht zien, –
        zal ons leven voor anderen stralen,
        het verhaal van uw liefde vertalen.
        Schijn in mij, schijn door mij. Refr.



Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Mt. 7: 15-21
15Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk
roofzuchtige wolven zijn. 16Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch
geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? 17Zo draagt elke goede boom
goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. 18Een goede
boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede
vruchten dragen kan. 19Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt
en in het vuur geworpen. 20Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.
21Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel bin-
nengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 

Gezang 841: 1, 3, 4
1.     Wat zijn de goede vruchten, 3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft
        die groeien aan de Geest? maar vasthoudt tot het eind,
        De liefde en de vreugde, wie zijn bestaan niet kruisigt,
        de vrede allermeest, hoezeer hij levend schijnt,
        geduld om te verdragen hij gaat voorgoed verloren,
        en goedertierenheid, het leven dat hij koos
        geloof om veel te vragen, is tevergeefs geboren
        te vragen honderd uit; en eindigt vruchteloos.

        4. Maar wie zich door de hemel
        laat helpen uit de droom,
        die vindt de boom des levens,
        de messiaanse boom
        en als hij zich laat enten
        hier in dit aardse dal,
        dan rijpt hij in de lente
        tot hij vruchtdragen zal.

Verkondiging    aansluitend         Muzikaal intermezzo

Niceanum gez. gesproken 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
en in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, voor alle tijden ge-
boren uit de Vader, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God;
geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; en door wie alles is geworden;
die om ons mensen en om ons behoud uit de hemel is neergedaald en is vlees ge-
worden, door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook
voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op-



gestaan is op de derde dag volgens de Schriften, opgevaren is naar de hemel en
zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen in heerlijkheid om te oor-
delen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde zijn; wij geloven in
de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon,
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken
heeft door de profeten, en een heilige, algemene en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden en wij verwachten de opstanding
van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen

Voor- en dankgebed

Slotgezang 869: 5, 6, 7

5.     Wie alle troost ontberen moet
        en wien geen mens kan helpen,
        houdt moed, God zal met overvloed
        van heil u overstelpen.
        Hij buigt zich over het bestaan
        van hen die door de diepte gaan.
        Geeft onze God de ere!

6.     Ik wil U, Heer, mijn leven lang
        van ganser harte prijzen
        en in mijn lied, mijn lofgezang
        mijn dank aan U bewijzen.
        Mijn hart, verheug u in de Heer,
        lichaam en ziel, verblijdt u zeer!
        Geef onze God de ere!

7.     Gij allen die van Christus zijt,
        geeft onze God de ere!
        Die ’t merk draagt van zijn majesteit,
        geeft onze God de ere!
        Roept, al wie goden zijn ten spot:
        De Heer is God, de Heer is God!
        Geeft onze God de ere!

Zegen/ Amen

Collecte bij de uitgang


