
Stilte, welkom, mededelingen 

Groet – Bemoediging 

v. Vrede en alle goeds, 
    dankzij de trouw van God de Vader, 
    de goedheid van zijn Zoon, Jezus Christus 
    en de bezieling van de Heilige Geest. 
 
v. Altijd en overal kunnen wij rekenen op God 
g. die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 
v. Nooit zal Hij ons aan ons lot overlaten 
g. altijd blijft Hij zijn schepping trouw. 
 

Gebed van Toenadering 

Intochtspsalm: lied 67a 

Kyrie – 

Gloria: lied 305 

Schriftlezingen 

Deuteronomium 30, 15 – 20 

Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. 
Wanneer 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. Maar 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, dan zeg 
ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Dan zal u aan de overkant van de Jordaan, in het land dat 
u in bezit zult nemen, geen lang leven beschoren zijn. Ik 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, door 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.’ 

Lied 335 (3x: v – m – a) 

Matteüs 5, 17 – 26 

Denk 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. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde 
bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook 
maar het minste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de minste 
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. Want 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. 

Psalm 119: 49, 51 



Overdenking 

Psalm  119: 65 

Dankgebed - Voorbeden 

Doorzongen met: 

 

Stil Gebed 

Onze Vader 

Slotlied: 418: 1, 2, 3 

Zegen 

We mogen verder als mensen 
die gedragen worden  
door Gods goedertierenheid; 
gezegend om ook een zegen te zijn. 
 
Zegene ons de Levende God; 
de Vader, met genade 
de Zoon, met liefde 
de Geest, met bezieling 
 
allen: Amen. 

 

 

 

 


