
 

 

 

 

 

 

Vijftiende jaargang nr. 13                        zondag 23 februari 2020                           liturgische kleur: groen 

 7e zondag na Epifanie  

Voorganger: Ds.E.E. Aarsen-Schiering 

 

Ouderling van dienst:  Martin Uyterlinde                         Diaken: Ati Valkenburg 

Koster: Evert Jan vd Water                          Organist: Olaf Neuhaus 

Lector:                       Henk Herbert 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

                                   hr en mw. P. Liekamm-vd Bunt, Schakel 118 

 

Agenda:                      zondag 1 maart  – 10.00 uur – ds. H.M. Ploeger-1e zondag 40-dagen tijd  

                                    

Lied van de week:  Lied 967: 1, 2, 6 en 7 

 

                                          Orde voor de dienst  

                         

Welkom en mededelingen                      Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:     Psalm 119: 1 en 2           we gaan staan

        

Bemoediging en Groet 

Drempelgebed                                                                                                                 we gaan zitten 

Zingen:     Lied 601 

Kyrië gebed, gesproken en gezongen: kyrië, kyrië eleison (367D) 

Glorialied:                         Lied  302 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed  van de zondag 

Lezing Oude Testament: Deuteronomium 30: 15 – 20 

15Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven 

en dood. 16Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag 

heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, 

wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal 

de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 

 



 

 17Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer 

te knielen voor andere goden en die te vereren, 18dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde 

zult gaan.Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, 

zal dan van korte duur zijn. 19Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de 

keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen 

toekomst en die van uw nakomelingen, 20door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te 

gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw 

voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’ 

      
Zingen: Lied 320: 1, 2 en 3 

     

    Lezing Nieuwe Testament:  Matthëus 5:  17 - 20 
 

17Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet 

of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet 

gekomen om ze af te schaffen, maar om ze 

tot vervulling te brengen. 18Ik verzeker 

jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, 

blijft elke jota, elke tittel in de wet van 

kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19Wie 

dus ook maar een van de kleinste van deze 

geboden afschaft en aan anderen leert 

datzelfde te doen, zal als de kleinste 

worden beschouwd in het koninkrijk van de 

hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan 

anderen leert, zal in het koninkrijk van de 

hemel in hoog aanzien staan. 20Want ik zeg 

jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is 

dan die van de schriftgeleerden en de 

farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk 

van de hemel niet binnengaan. 

 

L.: Zo spreekt de Heer:   G: Wij danken God  

Zingen:   Lied 968: 1, 2 en 5 

Preek 

Muzikaal intermezzo 

Zingen:   Lied 985 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezongen “Onze Vader” 369B 

Collecten:  1. Kerk in actie- binnenlands diaconaat    2. Kerk   

 

Slotlied: Lied 981 

 

Zegen, beantwoord met gezongen AMEN 
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