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Welkom en mededelingen 
 
Psalm 33: 2, 5 
2 Zingt al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde 
overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Heemlen hoog verheven, 
vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 
5 Van waar Hij woont, in 't licht verheven, 
ziet God op deze aarde neer. 
Al wat door mensen wordt bedreven, 
een open boek is 't voor de HEER. 
Woord voor woord te lezen 
is voor Hem hun wezen, 
want Hij vormt hun hart. 
Wat zij ook verzinnen, 
heimelijk beginnen, 
wordt door Hem ontward. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 108: 1 
1 Mijn hart is, Heer, in U gerust. 
Uw lof te zingen is mijn lust. 
Maakt, harp en luit, den Here groot. 
Mijn lied begroet het morgenrood. 
Ik breng mijn lof, o HEER, U toe 
onder de volken en ik doe 
in ieder land mijn psalm weerklinken, 
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Matteüs 10: 16-33 
16Bedenk wel, Ik zend jullie als schapen onder de 
wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang en 
argeloos als een duif. 17Pas op voor de mensen, 
want ze zullen je aan het gerecht uitleveren en je 
geselen in hun synagogen. 18Jullie zullen omwille 
van Mij worden voorgeleid aan gouverneurs en 
koningen, en getuigenis moeten afleggen ten 
overstaan van hen en de heidenen. 19Wanneer ze 
je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je 
moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je 
moet zeggen, zal je op dat moment worden 
ingegeven. 20Jullie zijn het immers niet zelf die dan 
spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie 
spreekt. 21De ene broer zal de andere uitleveren 
om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde 
doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich 
tegen hun ouders keren en hen ter dood laten 
brengen. 22Jullie zullen door iedereen worden 
gehaat omwille van mijn naam; maar wie 
standhoudt tot het einde zal worden gered. 
23Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht 
dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in 
elke stad van Israël bent geweest, is de 
Mensenzoon gekomen. 

24Een leerling staat niet boven zijn leermeester en 
een slaaf niet boven zijn heer. 25Voor een leerling 
is het voldoende dat hij wordt als zijn leermeester, 
en voor een slaaf als zijn heer. Als ze de heer des 
huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor 
zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? 
26Wees dus niet bang voor hen. Want niets is 
verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is 
geheim dat niet bekend zal worden. 27Wat Ik jullie 
in het donker zeg, spreek dat uit in het licht, en wat 
jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van 
de daken. 28Wees niet bang voor hen die wel het 
lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Dan kun 
je beter bang zijn voor Hem die beide, ziel en 
lichaam, kan laten omkomen in de Gehenna. 29Wat 
kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er 
valt er niet één dood neer buiten jullie Vader om. 
30Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. 
31Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan 
een hele zwerm mussen. 32Iedereen die Mij zal 
erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij 
mijn Vader in de hemel. 33Maar wie Mij verloochent 
bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij mijn 
Vader in de hemel. 
 
Psalm 67: 1, 2 
1 God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons 't gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend', 
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
2 De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al te zaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwen naam. 
Volken zult Gij rechten, 
hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deez' aarde, 
die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 
 
Preek 

Tekst: Matteüs 10: 16 
Thema: Als schapen te midden van wolven. 

 
Gezang 481: 1, 2, 3 
1 O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
2 Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
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Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
3 Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 
Gebed 
Collecten 

1. El Roi 
2. Emeritikas 

 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 
Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in het rijk van de dood, 
op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest; 
ik geloof de heilige, katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
vergeving van de zonden, 
de opstanding van het lichaam 
en het eeuwige leven. 
Amen.

Gezang 399: 1, 6 
1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 
6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! 
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, 
geef, dat wij bij uw komst onstraf'lijk wezen mogen: 
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw 
mededogen! 
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: 
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid 
bouwen. 
 
Zegen (3x amen) 


