
 

   1 

Predikant: Brandenburg uit Vorden, Organist: Hans te Winkel,  
Koster: Jan Navis, Beamteam: Eduardo Prinzen 
 
Welkom 
 
Muziek: Lied 62: 1, 5 
 
Votum en Groet  
 
Gebed van toenadering 
 
Lied 869: 1, 3. (orgel speelt en tekst op scherm) 
 
Psalmengebed  Ps 121  (gelezen) 
 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
van waar komt mijn hulp?  
Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.  
 
Hij zal je voet niet laten wankelen, 
hij zal niet sluimeren, je wachter.  
Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, 
de wachter van Israël.  
 
De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw aan je rechterhand:  
overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden.  
 
De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
hij waakt over je leven,  
de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in 
eeuwigheid.  

 
Lied 128: 1  en 3 (berijmd voorgelezen tijdens orgelspel) 
 
 Ps 90: 17 (gelezen) 
 

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.  
Bevestig het werk van onze handen,  
het werk van onze handen, bevestig dat.  
Amen 
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OT  Prediker 2,20-27 
 
Muziek: Lied 145 (psalmen van nu) 
 
Evangelielezing   Matteüs 6, 5-8 en 19-23 
 
Preek 
 
Lied 904: 1, 2, 5 (orgel speelt en tekst op scherm) 
 
De wet als belijdenis  
 
  Met Uw woord in ons hart 

en onze handen vaardig tot Uw werk 
spreken wij uit, o Heer, 
voor U en onze naaste: 
 
dat wij U zullen dienen en niemand anders – 
dat wij Uw beeld en gelijkenis herkennen zullen 
in de gestalte van Jezus Christus, 
dienstknecht van de minsten der mensen – 
dat wij Uw Naam zullen heiligen, 
door de werking van uw Geest – 
dat wij de Uw toekomende dag zullen vieren – 
dat wij onze ouders zullen eerbiedigen – 
dat wij het leven hoog houden – 
dat wij elkaar trouw zullen zijn – 
dat wij ons niets van elkaar zullen toe-eigenen – 
dat wij elkaar met waarheid zullen ontmoeten – 
dat wij elkaar het goede van het leven gunnen – 
 
Zo hebben wij gehoord, zo zullen wij doen, 
tot Uw eer, HEER, onze God. 
Amen. 

 
Gebeden 
 
Slotlied: Lied 978: 1, 4. (orgel speelt en tekst op scherm) 
 
Zegen 


