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Welkom en mededelingen 
 

VOORBEREIDING 
 

Moment van stilte  
 

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. 
 

Drempelgebed 
 

Zingen: Lied 116 vers 1, 2, 3 

 

1  God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 

mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 

en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 

2  Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des Heren aangeroepen 

en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel. 
 

3  Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

 

Kyriegebed,  
 door gemeente beantwoord met ‘Kyrie eleison’ 
 

Zingen: Glorialied 705 vers 1, 2, 4 
 

1 Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, / de Drie-enige in zijn troon! 
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2  Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, / ere zij het Lam gewijd. 

 

4  Halleluja, lof, aanbidding 

brengen engelen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, / lof zij U der heren Heer! 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Eerste lezing: Jesaja 25: 6-26: 6 

 

6Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten 

voor alle volken een feestmaal aan: 
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 
een feestmaal rijk aan merg en vet, 
met pure, rijpe wijnen. 
7Op deze berg vernietigt Hij de sluier 
waarmee alle volken omhuld zijn, 
het kleed dat alle volken bedekt. 
8Voor altijd doet Hij de dood teniet. 
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, 
de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg 

– de HEER heeft gesproken. 
9Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! 
Hij was onze hoop: Hij zou ons redden. 
Hij is de HEER, Hij was onze hoop. 
Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’ 
10De hand van de HEER rust op deze berg, 
maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt, 
zoals stro in mest wordt getreden; 
11Moab spreidt zijn armen uit 
als iemand die tracht te zwemmen, 
maar hoe hij ook met zijn armen maait, 
de HEER laat hem door zijn hoogmoed ten onder gaan. 
12Hij haalt de hoge, versterkte muren neer, 
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Hij maakt ze met de grond gelijk, 
ze liggen neer in het stof. 
1Op die dag zal in Juda dit lied klinken: 
‘Wij hebben een sterke stad, 
de HEER biedt ons redding 

als een wal, als een muur. 
2Open de poorten, 
opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden, 
het volk van uw getrouwen. 
3De standvastige is veilig bij U, 
vrede is er voor wie op U vertrouwt. 
4Vertrouw op de HEER, voor altijd, 
want de HEER is een eeuwige rots. 
5Hij haalt neer wie in de hoogte leven 

en veilig in hun onneembare vesting wonen. 
Hij brengt zelf hun stad ten val, 
Hij maakt haar met de grond gelijk, 
ze ligt neer in het stof. 
6Dan wordt ze onder de voet gelopen, 
vertrapt door de zwakken, vertreden door de armen.’ 

 

Zingen: Lied 175 vers 1, 2 
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2  Wie wonen daar in die stad, 
die stad op͜ de nieuwe aarde? 

Een volk dat de Heer aanbad 

en͜ de trouw aan zijn roeping bewaarde. 
O poortwachter, open de poort 
voor al wie vertrouwt op͜ zijn woord! 

 

Tweede lezing: Matteüs 8: 1-13  
 

1Hij daalde de berg af en grote mensenmassa’s volgden Hem. 
2Er kwam iemand naar Hem toe die door een huidziekte onrein 
was. Hij wierp zich voor Hem neer en zei: ‘Heer, als U wilt, kunt 
U mij rein maken.’ 3Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en 
zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen was hij van zijn ziekte 
gereinigd. 4Jezus zei tegen hem: ‘Denk erom dat u er met 
niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng 
als getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft 
voorgeschreven.’ 
5Toen Hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar 
Hem toe die Hem om hulp smeekte. 6‘Heer,’ zei hij, ‘mijn knecht 
ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.’ 7Jezus antwoordde 
hem: ‘Ik zal meegaan en hem genezen.’ 8Daarop zei de centurio: 
‘Heer, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt. Spreek 
slechts een enkel woord en mijn knecht zal genezen. 9Ook ik ben 
iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten 
onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!”, dan gaat 
hij, en tegen een andere: “Kom!”, dan komt hij, en als ik tegen 
mijn slaaf zeg: “Doe dit!”, dan doet hij het.’ 10Toen Jezus dit 
hoorde, verbaasde Hij zich en Hij zei tegen degenen die Hem 
volgden: ‘Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb Ik zo’n 
groot geloof gevonden. 11Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en 
uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob 
zullen aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van de hemel, 
12maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden 
verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren 
en knarsetanden.’ 13Tegen de centurio zei Jezus: ‘Ga naar huis. 
Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren.’ Op hetzelfde 
moment genas zijn knecht. 
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Zingen: Lied 175 vers 3, 4 

 

3  Vertrouw op de Heer, vertrouw, 
want eeuwig zal Hij ons dragen. 
De vesting zo hoog gebouwd, 
die heeft Hij ternedergeslagen 

maar mensen die steeds zijn geknecht 
die wandelen hier in͜ het licht. 

 

4  Rechtvaardigen, hier is͜ uw stad, 
standvasti͜ gen, hier u͟w͟ sterkte. 
Een ruimte die niemand mat, 
een toekomst die niemand bewerkte 

dan Israëls Heiland alleen, 
Hij voert de verdrukten͜ erheen. 

 

Derde lezing: Romeinen 12: 16-21 

 

16Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot 
nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17Vergeld geen 
kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te 
doen. 18Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om 
met alle mensen in vrede te leven. 19Neem geen wraak, geliefde 
broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat 
geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, 
Ik zal vergelden.’ 20En ergens anders staat: ‘Als uw vijand honger 
heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te 
drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.’ 21Laat u 
niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door 
het goede. 

 

Zingen: Lied 838 vers 1, 2, 4 

 

1  O grote God die liefde zijt, / o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd / ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, / het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, / uw waarheid openbaren. 

 

2  Maak ons volbrengers van dat woord, / getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, / wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan / tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen / de minste willen wezen. 
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4  Wij danken U, o liefde groot, / dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood / uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht / en het wordt 

 overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, / wij uit uw liefde leven. 

 

Verkondiging 
 

Zingen: Lied 725 vers 1, 2, 3 

 

1  Gij boden rond Gods troon, / die van zijn aangezicht 
de weerglans verder draagt / op vleugels van het licht, 
draag met uw stem / ons mensenlied 

opdat het zingt / alleen voor Hem! 
 

2  O heiligen vanouds, / die ons zijn voorgegaan 

en alle strijd voorbij / nu rond uw koning staan, 
uw grote koor / in ’t zoete licht 
van zijn gezicht / zingt ons nu voor! 

 

3  Gij heiligen van hier, / zing met uw aardse stem 

hoezeer uw hart verlangt / naar ’t nieuw Jeruzalem. 
Hef dan het hoofd / en leef voorgoed 

haar tegemoet. / God zij geloofd. 
 

Gebeden 
 

Collecte  
 

De eerste collecte is vandaag bestemd voor het Missionair werk 
van de PKN. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. 
 

Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale 
activiteiten, een maatschappelijke functie. De Dorpskerken-

beweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een 
platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar 
inspireren en motiveren om van betekenis te zijn en blijven in 
hun omgeving. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u dit 
belangrijke werk van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar: 
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Missionair werk’. 
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Uw bijdrage aan de tweede collecte kunt u ook overmaken naar:  
NL14INGB0000524441 t.n.v. Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘dienst 29 januari’. 

 

Zingen: Lied 315 vers 1, 2, 3 

 

1  Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 

werd kinderen geopenbaard. 
 

2  En of een mens al diep verloren 

en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 

en leven voor uw aangezicht. 
 

3  Gemeente, aan wier aardse handen 

dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen 

op mensengunst of -heerlijkheid? 

’t Verwaait als gras en weidebloemen. – 

Gods woord bestaat in eeuwigheid! 
 

Wegzending en zegen,  
 door gemeente beantwoord met ‘Amen’ 


