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Nijkerk, Fontein 
Zondag 13 februari 2011 10.30 uur 
Schriftlezing, Exodus 29: 43-46 | Mattheüs 5: 1-12 | HSV |OB | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel  
 
Welkom & mededelingen 
 
Zingen Gezang 170: 1 en 2 

1 Meester, men zoekt U wijd en zijd, 
komend langs velerlei wegen. 
Oudren gaan rustig wel bereid 
jongeren aarzlend U tegen. 
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, 
eens vindt Ge_ons moe en zonder kracht, 
hunkerend naar uwe zegen. 
 
2 Arts aller zielen, 't is genoeg, 
als Gij ons neemt in uw hoede. 
Heel toch de wond, die 't leven sloeg, 
laat ons niet hooploos verbloeden. 
Spreek slechts één woord, één woord met macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp  
Is in 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 
 

Psalm 76: 1 en 2 OB 
1 God is bekend bij Juda's stam, 
Waar Hij Zijn hogen zetel nam; 
Zijn Naam is groot in Israel; 
In Salem staat op Zijn bevel 
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De hutte van dien Hemelkoning; 
Op Sion is Zijn heil'ge woning. 

2 Daar heeft de vijand boog en schild 
En vuur'ge pijlen op verspild. 
God brak het zwaard, bedwong den krijg. 
Dat vrij het roofgebergte zwijg'. 
Uw roem, o groot en heerlijk Wezen, 
Is tot veel hoger top gerezen. 

 
De lezing van de geboden en de beloften Exodus 20  
Wij mogen mee! luisteren 
 
Psalm 119: 87 OB 

87 Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt, 
Heeft Uw bevel met lust en liefd' ontvangen; 
Ik haak, o HEER', naar 't heil, mij toegezeid; 
Bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen; 
Al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid, 
In Uw gebod; dat is mijn hoogst verlangen. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed  

Kinderen gaan naar de nevendienst 

Zingen Op Toon Hoogte 445 
Tot 7 maal 70 maal, 
Vergeef ik een ander zijn schuld 
Tot 7 maal 70 maal, 
De Heer heeft met mij ook geduld 

 
Schriftlezingen 
1e lezing Exodus 29: 43-46 Een gedeelte wat gisteren in de synagoge is gelezen… 

43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd 
worden. 
44 Dan zal Ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aäron en zijn 
zonen heiligen om voor Mij als priester te dienen. 
45 Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen, en Ik zal hun tot een God zijn. 
46 En zij zullen weten dat Ik de HEERE, hun God, ben, Die hen uit het land Egypte geleid 
heeft, opdat Ik in hun midden zal wonen; Ik ben de HEERE, hun God. 

 
2e Lezing Mattheüs 5: 1-12 (Zaligsprekingen) 

1 Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn 
discipelen bij Hem. 
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. 
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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: 
 
Psalm 86: 4 en 5 Lb’73 

4 Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
5 Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wondren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, uw goedheid is zeer groot. 

 
Preek / verkondiging Zalig zijn de reine van hart… 
 
Zingen Lied 327 

1 Heer Jezus, o Gij dageraad, 
wend naar ons toe uw licht gelaat. 
Uw Geest die in de waarheid leidt 
zij onze gids in deze tijd. 
 
2 Geef dat ons hart mag zijn gericht 
op U die ons verstand verlicht, 
opdat uw naam ons steeds nabij, 
uw lof op onze lippen zij, 
 
3 totdat met alle englen saam 
wij zingen: ”heilig is Gods naam!”, 
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en zien U in het zalig licht 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Dankgebed 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
Zingen 118: 9 en 10 

9 Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zeegnen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
 
10 De Heer is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde 't offer onzer vreugde  
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen: 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 

 
Zegen 


