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Welkom 
 
Psalm 84: 1 en 6 
1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
6 Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen 
HEER, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
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! 
 
Geboden 
 
Psalm 119: 1 en 40 
1 Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
40 Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 
Gebed 
 
Kinderlied: Op Toonhoogte 512 
1 Hoger dan de blauwe luchten 
en de sterretjes van goud, 
woont de Vader in de hemel, 
die van alle kind’ren houdt, 

2 Ook voor zieke kind'ren zorgt Hij, 
kent hun noden en hun pijn. 
Ja, voor groten en voor kleinen 
wil de Heer een helper zijn. 
3 Daarom vragen wij eerbiedig, 
vouwen wij de handjes saam, 
Heer die altijd naar ons luistert, 
neem ook ons gebedje aan. 
Amen 
 
Bijbellezing (NBV21) 
Matteüs 5: 14-16 
14Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die 
op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15Je 
steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens on-
der een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem 
op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder 
die in huis is. 16Zo moet jullie licht schijnen voor de 
mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien 
en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 
Efeziërs 5: 1-20 
1Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die 
Hij liefheeft, 2en ga de weg van de liefde, zoals 
Christus deed, die ons heeft liefgehad en zich voor 
ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave 
voor God. 
3Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, 
of hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen 
– deze dingen horen niet bij heiligen. 4Ook dubbel-
zinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is onge-
past – spreek liever woorden van dank. 5Want u 
moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, 
zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal afgode-
rij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van 
Christus en van God. 6Laat u door niemand met 
loze woorden misleiden, want wie God ongehoor-
zaam is, wordt getroffen door zijn toorn. 7Gedraag 
u dus niet zoals zij, 8want eens was u duisternis 
maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga 
de weg van de kinderen van het licht. 9Het licht 
brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid 
en waarheid. 10Onderzoek wat de wil van de Heer 
is. 11Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken 
van de duisternis maar ontmasker die juist, 12want 
wat daar in het verborgene gebeurt, is te schande-
lijk voor woorden. 13Maar alles wat door het licht 
ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 14en alles wat 
openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: 

‘Ontwaak uit uw slaap, 
sta op uit de dood, 
en Christus zal over u stralen.’ 

15Let er dus goed op welke weg u bewandelt, ge-
draag u niet als dwazen maar als verstandige men-
sen. 16Gebruik uw dagen goed, want we leven in 
een slechte tijd. 17Wees daarom niet onverstandig, 
maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. 18Be-
drink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar 
laat de Geest u vervullen 19en zing met elkaar psal-
men, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. 
Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer 20en 
dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de 
naam van onze Heer Jezus Christus. 
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Psalm 18: 1 en 8 
1 Ik heb U lief van ganser harte, HERE. 
Gij immers zult het onheil van mij weren. 
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, 
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. 
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, 
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, 
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, 
ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd. 
8 Gij immers zult het arme volk verhogen, 
en Gij vernedert, HEER, de trotse ogen. 
Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt, 
waarvoor de dichte duisternis verdwijnt. 
Met U durf ik mij in de strijd te wagen, 
de legerbenden op de vlucht te jagen. 
Met U ga ik door water en door vuur, 
en met mijn God spring ik over een muur. 
 
Preek 
Tekst: Matteüs 5:16 
Thema: Een goede evangelist heeft uitstraling. 
 
Opwekking 214 

1 Ik wandel in het licht met Jezus, 
het donk're dal ligt achter mij, 
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
Koor: Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
2 Ik wandel in het licht met Jezus, 
geen duist're wolk bedekt de zon, 
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen, 
Die de zonde in mij overwon. 
Koor 
3 Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd, 
met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 
Koor 
4 Ik wandel in het licht met Jezus, 
o, mocht ik zelf een lichtje zijn, 
dat straalt te midden van de wereld, 
die gebukt gaat onder zorg en pijn. 
Koor

Gebed 
 
Mededelingen 
Collecten 

1. Timon 
2. Kerkelijke kassen en kerk 

 
Op Toonhoogte 369 
1 Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
Refrein 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
2 In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
als je Mij gaat volgen 
Refrein 
 
Zegen (3x amen) 


