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Welkom 
 
Op Toonhoogte 363 
1 U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
2 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
(Refrein) 
Breng ons samen, één in uw naam. 
leder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
3 U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
(Refrein) 

Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
(Refrein 2x) 

Stil gebed, votum en groet 
 
Op Toonhoogte 34 
1 Wat hou ik van Uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. 
2 Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 
3 Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. 
4 Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
5 De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 

aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
Wat hou ik van Uw huis! 
 
Gods wil voor ons leven: Matteüs 5: 1-16 
(NBV21) 
Bergrede 
1Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. 
Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij 
nam het woord en onderrichtte hen: 
3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
5Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde bezitten. 
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtig-
heid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
9Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uit-
schelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 
12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond wor-
den in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de 
profeten. 
13Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout 
zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout wor-
den gemaakt? Het dient nergens meer voor, het 
wordt weggegooid en vertrapt. 
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. 
 
Gebed 
 
Op Toonhoogte 495 
1 God, die alles maakte,  
de lucht, en 't zonlicht blij,  
de hemel, zee en aarde,  
zorgt ook voor mij.  
2 God, die 't gras gemaakt heeft,  
de bloempjes in de wei,  
de bomen, vruchten, vogels,  
zorgt ook voor mij.  
3 God, die alles maakte,  
de maan, de sterrenrij,  
als duist're wolken komen,  
zorgt steeds voor mij. 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas 



Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum, 29-01-2023, morgendienst Pagina 2 

Bijbellezing Matteüs 21: 23-32 (NBV21) 
Onderricht aan hogepriesters, oudsten en fari-
zeeën 
23Toen Hij naar de tempel was gegaan en daar on-
derricht gaf, kwamen de hogepriesters en de oud-
sten van het volk naar Hem toe. Ze vroegen Hem: 
‘Op grond van welke bevoegdheid doet U die din-
gen? En wie heeft U die bevoegdheid gegeven?’ 
24Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook een 
vraag stellen, en als u Mij daarop antwoord geeft, 
zal Ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid 
Ik die dingen doe. 25In wiens opdracht doopte Jo-
hannes? Kwam die opdracht van de hemel of van 
mensen?’ Ze overlegden met elkaar: ‘Als we zeg-
gen: “Van de hemel,” dan zal Hij tegen ons zeggen: 
“Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” 26Maar als 
we zeggen: “Van mensen,” dan krijgen we het volk 
over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor 
een profeet.’ 27Dus gaven ze Jezus als antwoord: 
‘We weten het niet.’ Daarop zei Hij tegen hen: ‘Dan 
zeg Ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid 
Ik die dingen doe. 
28Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee 
zonen. Hij zei tegen de een: “Jongen, ga vandaag 
in de wijngaard aan het werk.” 29De zoon ant-
woordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht hij zich en 
ging alsnog. 30Tegen de ander zei de man precies 
hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, vader,” maar ging 
niet. 31Wie van de twee heeft nu de wil van zijn va-
der gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei 
Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren 
zullen het koninkrijk van God eerder binnengaan 
dan u. 32Want Johannes bewandelde de weg van 
de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U ge-
loofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En 
ook al zag u dat, u hebt u niet bedacht en hem als-
nog geloofd. 
 
Op Toonhoogte 6 
Mogen de woorden van mijn mond 
en de overleggingen van mijn hart 
U welgevallig zijn, 
Mogen de woorden van mijn mond 
en de overleggingen van mijn hart 
U welgevallig zijn, 
O, Here, mijn Rots en mijn Verlosser. 
Mogen de woorden van mijn mond 
en de overleggingen van mijn hart, 
U welgevallig zijn. 
 
Preek  
Thema: Waarom komt U ons hinderen?’ 
 
Gebed 
 

Psalm 32: 1, 2 en 3 (berijming 2021)  
1. De goddeloze hoort een stem: 
vanbinnen spreekt het kwaad tot hem. 
Gods wet is hij vergeten. 
Zijn hart is met verderf gevuld. 
Hij heeft geen inzicht in zijn schuld. 
Hij speelt met zijn geweten. 
Wanneer hij ’s nachts zijn ogen sluit 
broedt hij nog slechte plannen uit. 
Hij kiest verkeerde wegen. 
Hij wijst verblind en arrogant 
een eerlijk leven van de hand. 
Hij gaat het kwaad niet tegen. 
2. Uw liefde raakt het hemelblauw. 
Tot in de wolken reikt uw trouw. 
Geen mens kan U doorgronden. 
Uw oordeel is onpeilbaar diep. 
U zorgt voor alles wat U schiep; 
uw trouw wijkt geen seconde. 
Uw liefde, God, maakt rijk en blij! 
Hier in uw huis genieten wij 
van wat U ons wilt geven. 
Uw bron schenkt aan wie dorstig is 
het levend water, helder, fris. 
Uw licht verlicht ons leven. 
3. Laat zien aan wie uw macht erkent 
dat U een God van liefde bent; 
doe recht aan de oprechten. 
Bewijs dat U van kwaad bevrijdt 
door goedheid en rechtvaardigheid, 
dat U voor mij wilt vechten. 
Verwaande mensen zoeken mij. 
Ze komen stampend dichterbij; 
ze willen mij verjagen. 
Maar U komt mij te hulp gesneld. 
Daar ligt de vijand, uitgeteld. 
Hij is totaal verslagen. 
 
Mededelingen 
Gebeden 
Collecten 

1. Dorcas 
2. Emeritikas 

 
De kinderen komen terug. 
 
Sela, doxology 
Praise God from whom all blessings flow. 
Praise Him, all creatures here below. 
Praise Him above all heavenly host. 
Praise Father, Son and Holy Ghost. 
Psalm 134: 3 (berijming 1773) 
3.Dat 's HEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER!  
 
Zegen (3x amen) 


