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Welkom 
 

VOORBEREIDING 
 

Zingen: ‘Wij treden biddend in uw licht’ (melodie Lied 134)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  God, Vader, die van eeuwigheid, 
het heil der mensen hebt bereid, 
geef dat uw alverlossend woord 
in groot vertrouwen wordt aanhoord. 

 

3  God, Zoon, die door uw offerdood 
de deur naar 't leven weer ontsloot, 
wij vragen dringend altijd weer: 
Bewaar ons in uw liefde, Heer. 

 

4  God, goede Geest van heiligheid, 
die ieder mens in liefde leidt, 
breng allen samen en bewerk  
de eenheid van de christenkerk. 

 

V:  De Heer zij met u. 
G:  Ook met u zij de Heer. 
V:  Onze hulp is in de naam des Heren 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

1 Wij    tre - den  bid-dend   in     uw    licht, 

Op     U     is       on - ze   hoop   ge-richt, 

die      al - les    wat    op    aar  -  de    leeft 

te      al  -  len     tijd   uw   lief - de    geeft. 
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Inleidende tekst 
 

V: Laten we tijdens deze viering nadenken over ons doen en laten en 
leren hoe we goed kunnen doen en recht kunnen zoeken. Wij 
hebben Gods genade nodig om onze verdeeldheid te overwinnen 
en om systemen en structuren onschadelijk te maken die hebben 
bijgedragen aan de verbrokkeling van onze gemeenschappen. Wij 
komen bijeen om te bidden voor de versterking van onze eenheid 
als christenen en om, zoals Martin Luther King zei ‘onze harten te 
openen, opdat wij vrijmoedig op zoek gaan naar de rijkdom van 
inclusie en de schatten van diversiteit in ons midden.  

 In dat geloof bidden wij.’ 
 

Drempelgebed 
 

Schuldbelijdenis met gezongen acclamatie  
 

V: Geliefde broeders en zusters,  
 laten we voor God onze zonden belijden en om vergeving vragen. 
 

 God van compassie, 
U hebt ons gekozen om uw kudde te hoeden. 
Uw Zoon Jezus leerde ons recht te doen. 
Wij beseffen dat wij ons soms verkeerd gedragen  
tegenover de mensen die U aan ons hebt toevertrouwd.  
Heer, ontferm U. 

A:  Heer, ontferm U. 
V:  God van liefde, 

U hebt ons verzameld als schapen van uw kudde. 
Uw Zoon Jezus leerde ons elkaar lief te hebben, 
als teken dat wij zijn leerlingen zijn. 
Wij beseffen dat we soms niet genoeg  
naar zijn gebod van liefde leven. 
Christus ontferm U. 

A:  Christus ontferm U. 
V:  God van genade, 

U hebt ons opgedragen om ons huis van samenkomst  
te maken tot een plaats van gerechtigheid voor allen. 
In uw ruimhartige liefde laat U het regenen over  
rechtvaardigen en onrechtvaardigen.  
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Door Jezus leert U ons lief te hebben zonder onderscheid.  
We beseffen dat we hierin tekortschieten. 
Heer, ontferm U. 

A:  Heer, ontferm U. 
V:  Moge de almachtige en barmhartige God ons genadig zijn,  

onze zonden vergeven en ons geleiden tot eeuwig leven. 
A:  Amen. 
 

Zingen: Glorialied 305 vers 1 t/m 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

 



5 

 

3  Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Eerste lezing: Jesaja 1: 10-17 
 

10Hoor de woorden van de HEER, leiders van Sodom, 
geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra. 
11Wat moet Ik met al jullie offers? – zegt de HEER. 
Ik heb genoeg van het vlees van jullie schapen, 
van het vet van jullie kalveren; 
het bloed van stieren, rammen en bokken wil Ik niet meer. 
12En wanneer jullie voor Mij verschijnen – 

wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? 
13Houd op met die zinloze offergaven. 
Ik heb een afschuw van jullie wierook; 
jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, 
ik duld ze niet naast al dat wangedrag. 
14Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb Ik een afkeer, 
ze hinderen Mij, Ik kan ze niet langer verdragen. 
15Wanneer jullie je handen opheffen, wend Ik mijn ogen af, 
ook als je aanhoudend bidt, luister Ik niet. 
Aan jullie handen kleeft bloed! 
16Was je, reinig je, 
maak een eind aan je misdaden, 
Ik kan ze niet meer zien. 
Breek met het kwaad 
17en leer goed te doen. 
Zoek het recht, houd tirannen in toom, 
kom op voor wezen, sta weduwen bij. 
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Zingen: Psalm 42a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V: Wanneer sta ik eindelijk oog in oog met mijn God? 
Ik heb geen brood dan tranen dag en nacht, 
en altijd weer hoor ik ze zeggen:  
‘Waar blijft nu je God?’ 
Refrein (allen) 

 

V: God, geef mij vandaag en iedere dag 
een teken van liefde, dan zal ik voor U zingen 
tot diep in de nacht, zo lang ik besta, 
een lied voor de God van mijn leven. 
Refrein (allen) 

 

V: Maar waarom zo moedeloos, waarom opstandig? 
Ik zal wachten op God en eens zal ik Hem danken: 
Gij zijt mijn lijfsbehoud, Gij zijt mijn God. 
Refrein (allen) 

 

Tweede lezing: Efeziërs 2: 13-22 
 

13Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus 
dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14Want Hij is onze vrede: Hij 
heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van 
vijandschap, die hen scheidde, afgebroken 15en de wet met zijn 
geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee 
in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede 
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16en verzoende Hij door het kruis beiden in één lichaam met 
God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17Vrede 
kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen 
die dichtbij waren: 18dankzij Hem hebben wij allen door één 
Geest toegang tot de Vader. 
19Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar 
burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20gebouwd 
op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus 
Jezus zelf als de hoeksteen. 21In Hem vormt het bouwwerk één 
geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de 
Heer, 22in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar 
God woont door zijn Geest. 

 

Acclamatie: Hallelujah (Taizé) 
 

Evangelielezing: Matteüs 25 vers 31-40 
 

31Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in 
gezelschap van alle engelen, zal Hij plaatsnemen op zijn 
glorierijke troon. 32Dan zullen alle volken voor Hem worden 
samengebracht en zal Hij de mensen van elkaar scheiden zoals 
een herder de schapen van de bokken scheidt; 33de schapen zal 
Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34Dan zal de 
koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: “Jullie zijn 
door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk 
dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd 
is. 35Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst 
en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie 
namen Mij op, 36Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek 
en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar 
Mij toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: 
“Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten 
gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? 38Wanneer hebben 
wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en 
gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de 
gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?” 40En de koning 
zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan 
hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, 
dat hebben jullie voor Mij gedaan.”  

 



8 

 

Acclamatie: Lied 339a 
 

 U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Overdenking  
 

Moment van stilte 
 

Het koor zingt: ‘Om warmte gaan wij een leven’ 
 

1 Om warmte gaan wij een leven, gaan wij overzee, 
vliegen wij langs de hemel,  
om iemand gaan wij een leven, met licht en met donker mee. 
Vogeltje van de bergen, waar gaat de tocht naar toe? 
Om warmte wil ik zwerven 
en komen naar iemand toe. 

 

2 Om zachtheid gaan wij een leven, gaan wij onder de nacht, 
kruipen wij onder de hemel, 
om woorden gaan wij een leven, om lachen en zoenen mee. 
Mensje daar in de verte, waar snelt je voetstap heen? 
Waar zachtheid is te vinden, 
daar snellen mijn voeten heen. 

 

3 Om liefde gaan wij een leven, sterven wij dood na dood, 
wagen de verste wegen, 
om jou op hoop van zegen, mijn liefste mijn reisgenoot. 
Dalen van zwarte aarde, bergen van hemels blauw, 
om alles ga ik dit leven,  
om alles of niets met jou. 
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Collecte 

 

De opbrengst van de eerste collecte is vandaag bestemd voor de 
Voedselbank Gooi en Omstreken. De tweede collecte is voor de 
kerk. 
 

Er leven in ons land steeds meer mensen onder de 
armoedegrens! Voedselbanken helpen hen die niet in staat zijn 
om elke dag een simpele maaltijd op tafel te zetten met het 
gratis verstrekken van voedselpakketten. Ze maken daarbij op 
geen enkele wijze onderscheid tussen mensen. De pakketten 
moeten worden gezien als acute noodhulp.  

 

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u ook overmaken naar: 
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Voedselbank’. 
Uw bijdrage aan de 2e collecte kunt u ook overmaken naar:  
NL14INGB0000524441 t.n.v. Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘dienst 22 januari’. 

 

Gebeden, 
 afgesloten met het oecumenisch Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  
Amen. 
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Zingen: Slotlied 418 vers 1 t/m 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 

vruchtbaar in de Heer. 
 

3  Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 

4  God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
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Zending en zegen 
 

V:  De Levende zegene en behoede u. 
De levende doe zijn aangezicht  
over u lichten en zij u genadig. 
De levende verheffe zijn aangezicht 
over u en geve u vrede. 

 

K:  Zegen ons en behoed ons. 
Doe lichten over ons Uw aangezicht 
en wees ons genadig. 

 

A:  Zegen ons en behoed ons. 
Doe lichten over ons uw aangezicht  
en geef ons vrede. 

 

V:  Gaat dan heen in die vrede, 
Vader, Zoon en heilige Geest. 

 

Zingen: Amen, amen, amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� 
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Aan deze dienst werkten mee: 

 

Voorganger: diaken Wim Balk en ds. Annemieke Parmentier 

Gastvrouw: Jantie de Vries 

Diaken: Iteke Addink 

Organist: Jan van Veldhuizen 

Lector: Tineke Hafkamp-Schouten en Maria Schuffelen 

Koster: Kees Snapper 

 

 

Muzikale medewerking:  

 

Werkgroep voor liturgie o.l.v. Paul de Boer 

 


