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Morgendienst 

 
Welkom 
 
Op Toonhoogte 148 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft, 
die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij, 
weest daarom blij, 
en zing verheugd, 
en zing verheugd. 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft. 

This is the day, this is the day, 
that the Lord has made, 
that the Lord has made. 
We will rejoice, we will rejoice 
and be glad in it, and be glad in it. 
This is the day that the Lord has made. 
We will rejoice and be glad in it. 
This is the day, this is the day, 
that the Lord has made. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 19: 1, 4 en 5 (berijming 2021) 
1. De hemel prijst de HEER; 
hij geeft welluidend eer, 
hij prijst zijn scheppingskracht. 
De dag vertelt de dag 
hoeveel Gods hand vermag; 
de nacht spreekt tot de nacht. 
Al klinkt er ook geen woord, 
toch wordt hun stem gehoord 
zelfs bij de verste volken. 
Geen klank wordt er verspreid, 
toch hoort men wereldwijd 
hoe zij Gods lof vertolken. 
4. Ontzag voor God is rein. 
Het laat ons zeker zijn 
van heil dat niet vergaat. 
Het doet ons veel meer goed 
dan goud in overvloed, 
dan honing uit de raat. 
Uw voorschrift geeft ons licht; 
als ik mij daarnaar richt, 
blijf ik aan U verbonden. 
Maar ach, wie zondigt niet? 
Wie doet U geen verdriet? 
Vergeef mij al mijn zonden. 
5. Bescherm mij, HEER, maak mij 
van grote zonden vrij; 
ik ben uw trouwe knecht. 
Als U mijn hart behoedt, 
dan mijd ik overmoed, 
dan dien ik U oprecht. 
Laat wat ik zeg en denk, 
waaraan ik aandacht schenk, 

 
1 Bijbel in gewone taal 

U altijd weer behagen – 
God die mijn leven leidt, 
God die mijn ziel bevrijdt, 
mijn rots, die mij wil dragen! 
 
Gods wil voor ons leven 
We lezen Matteüs 5: 14-16 (BGT1) 
14Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op 
een berg is voor iedereen zichtbaar. 15Niemand zet 
een brandende lamp onder een emmer. Je zet een 
lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle 
mensen in huis. 16Zo moeten ook jullie een licht zijn 
en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de 
goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie 
hemelse Vader eren.’ 
 
Op Toonhoogte 538 
Laat zo je licht maar schijnen 
bij alles wat je doet, 
zodat de mensen zeggen: God is goed! 
Laat zo je licht maar schijnen 
bij alles wat je doet, 
zodat de mensen zeggen: God is goed! 

God is liefde, God is ...  
God is goed. 

Laat zo je licht maar schijnen 
bij alles wat je doet, 
zodat de mensen zeggen: God is goed! 
Laat zo je licht maar schijnen 
bij alles wat je doet, 
zodat de mensen zeggen: God is goed! 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Lucas 10: 1-20 (BGT1) 
Jezus stuurt zijn leerlingen op weg 
1De Heer koos 72 leerlingen uit. Hij stuurde hen 
twee aan twee op weg, naar alle plaatsen waar hij 
zelf ook heen wilde gaan. 
2Hij zei tegen de leerlingen: ‘Het goede nieuws 
moet overal verteld worden. Maar er zijn te weinig 
mensen om dat te doen. Vraag daarom aan God of 
hij meer mensen stuurt. Dan kan het goede nieuws 
overal verteld worden. 
3Ga nu op weg! Maar let op, want het zal gevaarlijk 
zijn voor jullie. Net zo gevaarlijk als het voor 
lammetjes is om tussen wolven te lopen. 4Neem 
geen geld mee, en ook geen tas of schoenen. En 
groet niemand onderweg.’ 
Wat de leerlingen onderweg moeten doen 
5Jezus zei verder: ‘Als je een huis binnengaat, zeg 
dan eerst: ‘Ik wens dit huis vrede.’ 6Als daar iemand 
woont die vrede wil, dan komt daar ook vrede. 
Maar als daar niet zo iemand woont, dan komt daar 
geen vrede. 7En ga niet steeds naar een volgend 
huis, maar blijf in het huis waar je ontvangen wordt. 
Eet en drink wat de mensen je geven. Daar hebben 
jullie recht op, want jullie werken hard. 
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8Als je in een stad komt waar je welkom bent, kun 
je eten wat de mensen je geven. 9Maak daar de 
zieke mensen beter en zeg tegen hen: ‘Gods 
nieuwe wereld is dichtbij.’ 
10Maar soms ben je niet welkom in een stad. Dan 
moet je de straat op gaan en zeggen: 11‘We vegen 
het stof van jullie stad van onze voeten. Want jullie 
hebben de verkeerde keus gemaakt. Maar denk 
erom: Gods nieuwe wereld is dichtbij.’ 
12Luister naar mijn woorden: Als God rechtspreekt 
over de wereld, zal hij zo’n stad zwaar straffen. Nog 
zwaarder dan Sodom.’ 
Wie niet luistert, wordt gestraft 
13Jezus zei ook: ‘Jullie daar, inwoners van 
Chorazin en Betsaïda! Jullie zullen gestraft 
worden. Jullie hebben veel wonderen gezien, maar 
jullie hebben niet geluisterd. Stel dat de mensen in 
Tyrus en Sidon al die wonderen meegemaakt 
hadden. Dan hadden ze allang laten zien dat ze 
spijt hadden van hun fouten. En dan hadden ze hun 
leven veranderd! 14Luister! Als God rechtspreekt 
over de wereld, zal hij jullie zwaar straffen. Nog 
zwaarder dan Tyrus en Sidon. 
15En jullie daar in Kafarnaüm. Denk je dat jullie 
welkom zijn in de hemel? Nee, jullie komen in de 
hel terecht!’ 
16Tegen zijn leerlingen zei Jezus: ‘Iedereen die 
naar jullie luistert, die luistert naar mij. En iedereen 
die nee tegen jullie zegt, die zegt nee tegen mij. En 
niet alleen tegen mij, maar ook tegen God, die mij 
gestuurd heeft.’ 
De leerlingen komen terug van hun reis 
17De 72 leerlingen kwamen terug van hun reis. Ze 
waren blij en zeiden: ‘Heer, zelfs de kwade geesten 
gehoorzaamden ons toen we uw naam noemden.’ 
18-19Jezus zei tegen hen: ‘Luister! Jullie kunnen 
zonder gevaar op slangen en giftige spinnen gaan 
staan. Zo sterk heb ik jullie gemaakt. Niets kan 
jullie nog kwaad doen. Want ik heb gezien dat 
Satan uit de hemel gevallen is en zijn macht is 
kwijtgeraakt. 
20Maar jullie moeten niet blij zijn omdat de geesten 
jullie gehoorzamen. Nee, jullie moeten blij zijn 
omdat het eeuwige leven voor jullie bestemd is.’ 
 

Preek 
 
Op Toonhoogte 476 
Als je gelooft in de Here Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
Als je gelooft in de Here Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen. 
Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen. 
 
Mededelingen 
Open Microfoon 
Dankzegging en voorbeden 
Collecteaankondiging 

1. Interkerkelijk Jeugdwerk Utrecht 
2. Kerkelijke kassen en Kerk 

 
Op Toonhoogte 166 
1 Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
2 Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
3 Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. 
Hij zal u leiden, 
wees niet bevreesd. 
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
 
Zegen (3x amen) 


