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Ede, Nieuwe Kerk 
Zondag 23 november 2014 17.00 uur | Eeuwigheidszondag 
Schriftlezing, Exodus 33: 18-23 | Mattheüs 5: 1-12| HSV | LB’73 
Thema: Zalig zijn de reine van hart 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom&Mededelingen  
 
Intochtslied Gezang 329 

1 Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maar de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
2 Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
3 Roep ons uit de doodse dalen 
waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heilge stede 
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
Stilgebed 
 
Votum:  

Onze hulp  
Is inn de Naam des Heeren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

& Groet: 
Genade zij u  
En Vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 24 OB 
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1. Al d' aard' en alles wat zij geeft, 
Met al wat zich beweegt en leeft, 
Zijn 't wettig eigendom des HEEREN. 
Hij heeft z', in haren ochtendstond, 
Op ongemeten zeen gegrond, 
Doorsneden met rivier en meren. 
2 
Wie klimt den berg des HEEREN op? 
Wie zal dien Godgewijden top, 
Voor 't oog van Sions God, betreden? 
De man, die, rein van hart en hand, 
Zich niet aan ijdelheid verpandt, 
En geen bedrog pleegt in zijn eden. 

 
Belijden wij nu het christelijk geloof 
In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen 
Delend in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk van God 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 117 

1 Looft, alle volken, looft den Heer, 
roemt, alle naties, roemt zijn eer. 
Want over ons is groot en wijd  
zijn gunst en goedertierenheid, 
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 
Heft met ons Halleluja aan! 

 
Gebed om verlichting Heilige Geest 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Exodus 33: 18-23 

18Toen zei Mozes: Toon mij toch Uw heerlijkheid! 
19Maar Hij zei: Ík zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw aanwezigheid zal 
Ik de Naam van de HEERE uitroepen, maar Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn, en 
Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal. 
20Hij zei verder: U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in 
leven blijven. 
21Ook zei de HEERE: Zie, hier is een plaats bij Mij, waar u op de rots moet gaan staan. 
22En het zal gebeuren, als Mijn heerlijkheid voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de rots 
neer zal zetten en u met Mijn hand zal bedekken totdat Ik voorbijgegaan ben. 
23En zodra Ik Mijn hand wegneem, zult u Mij van achteren zien, maar Mijn aangezicht zal 
niet gezien worden. 

 
2e lezing Mattheüs 5: 1-12 

1 Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn 
discipelen bij Hem. 
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2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: 
3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 
4 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 
5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 
6 Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 
worden. 
7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. 
8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. 
9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. 
10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der 
hemelen. 
11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u 
spreekt, omwille van Mij. 
12 Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de 
profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. 

 
Zingen Gezang 294 

1 Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
 
2 Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefd' en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 
 
3 Dat land, het ons vanouds 
vertrouwde Kanaän, 
waar God zijn stad herbouwt; 
Sion, waar zijt ge dan? 
 
4 Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 
 
5 Dat alle tyrannie 
eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn! 
 
6 Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze Herder zijt! 
 
7 Uw schapen zijn in nood, 
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uw naam wordt niets geacht... 
men breekt uw volk als brood, 
men heeft ons opgejaagd. 
 
8 De nacht is als een graf, 
ontij heerst in het rond. 
Kom van de hemel af, 
o Ster van Gods verbond! 

 
Preek 
 
Zingen Psalm 25: 7 

7 Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreêverbond getoond. 
d'Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij , die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 292 

1 Wegen Gods, hoe duister zijt gij, 
maar w'omvleuglen ons het hoofd 
voor 't verblindend licht der toekomst, 
die 't verrukte hart gelooft! 
Blijve 't middel ons verholen, 
God maakt ons zijn doel gewis 
door d'onfeilbre profetieën 
van zijn vast getuigenis. 
 
2 Aan de eindpaal van de tijden 
ziet ons oog de geest van 't kwaad, 
moe geworsteld en ontwapend, 
tot geen afval meer in staat. 
Als de Here God in allen, 
en in allen alles is, 
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 
licht uit licht en duisternis. 

 
Zegen 


