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Thema:  De Torah van de berg (Pnr.1610)  Matthéüs 5: 1-10 en 17-20 
Uitgesproken:  6 januari 2019  Ichthuskerk te Hasselt  
 
 
Liederen komen uit het nieuwe Liedboek (NLB) en de Evangelische Liedbundel 
(ELB) 
 
Vóór de dienst: 
 
Zingen  ELB 389: 1 en 2 

1. Maak mij een vredestichter, Heer, 
Die liefde brengt waar haat de mensen drijft, 
Verzoening waar verdeeldheid domineert, 
Geloof in U waar twijfel heerst. 
O, Meester geef dat ik niet voor mezelf begrip zoek,  
maar juist anderen begrijpen zal. 
Geef dat ik niet om troost vraag, maar die bied; 
Of liefde eis, terwijl ik liefde delen kan. 
 
2. Maak mij zo’n vredestichter, Heer, 
Dat wanhoop overwonnen wordt door hoop, 
De duisternis verdreven door uw licht 
En diep verdriet door vreugd’ in U. 
O, Meester geef dat ik niet voor mezelf begrip zoek,  
maar juist anderen begrijpen zal. 
Geef dat ik niet om troost vraag, maar die bied; 
Of liefde eis, terwijl ik liefde delen kan! 
 
3. Want ’t is door geven dat men krijgt; 
Elkaar vergevend, dat de schuld verdwijnt; 
Zichzelf verliezend, dat men leven vindt, 
Een eeuwig leven, nieuw in U. 

 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen (aansluitend op mededeling van een overlijden) 
  
  Lied 23b 1 en 3 

1  De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 

 
3  De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 
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Zingen  Psalm 19: 3 en 4 

3 Volmaakt is 's Heren wet, die ons verkwikt en redt, 
waarbij de ziel herleeft. 
Getrouw en gans gewis is Gods getuigenis, 
dat dwazen wijsheid geeft. 
Des Heren woord is goed, wie zijn bevelen doet, 
zijn hart wordt opgetogen. 
Recht is het woord van God en louter zijn gebod, 
een licht voor onze ogen. 
 
4 Des Heren vrees is rein, zo zal ik zeker zijn 
van d'allerhoogste schat. 
Al wat waarachtig is, bestendig en gewis, 
is in zijn wet vervat. 
Die wet is 't hoogste goed, meer kostelijk en zoet 
dan 't edelst van de honing; 
begeerlijker dan goud, blijft dit ons laatst behoud: 
het woord van onze Koning. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria  Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 

als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen. 

 
Inleiding 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen  Psalm 82: 1 

1 God staat in 't midden van de goden, 
Hij heeft hen tot gericht ontboden: 
Gij machten die het onrecht stijft, 
bevoorrecht al wie kwaad bedrijft, 
hoort: gij moest wezen en geringen 
beschermen in hun rechtsgedingen, 
gij moest wat arm is en veracht  
vrijmaken uit der bozen macht. 
 

Woorden van leven 
 
Zingen Psalm 82: 3 

3 Sta op, o God, en richt de aarde,  
Gij geeft aan alles recht en waarde; 
wat zich verheft als god en heer, 
bestraf het en breng vrede weer. 
Van U zijn immers alle volken, 
breek met uw lichtglans door de wolken 
en straal voor ons in majesteit, 
Gij Zon van de Gerechtigheid! 
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Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Kinderen gaan naar de neven dienst 

 
 
2. Wij geven Gods verhalen door 
En wie zich openstelt 
Ervaart misschien een beetje licht 
Door wat er wordt verteld 
 
3. Straks zoeken wij elkaar weer op 
En elk heeft zijn verhaal 
Het licht verbindt ons met elkaar 
Het is voor allemaal 
 

Schriftlezing Matthéüs 5: 1-10, 17-10 
1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar 
ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het 
woord en onderrichtte hen: 3 ‘Gelukkig wie nederig van hart 
zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 4 Gelukkig 
de treurenden, want zij zullen getroost worden. 5 Gelukkig de 
zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 6 Gelukkig 
wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden. 7 Gelukkig de barmhartigen, want zij 
zullen barmhartigheid ondervinden. 8 Gelukkig wie zuiver van 
hart zijn, want zij zullen God zien. 9 Gelukkig de 
vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd 
worden. 10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd 
worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  

17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af 
te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar 
om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang 
de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de 
wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook 
maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan 
anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden 
beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze 
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onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van 
de hemel in hoog aanzien staan. 20 Want ik zeg jullie: als 
jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de 
schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het 
koninkrijk van de hemel niet binnengaan.  

Zingen  NLB 756: 1, 2 en 3 
Laat komen, Heer, uw rijk, 

 
Prediking 
 
Zingen  NLB 995 

O Vader, trek het lot U aan 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
 
Zingen  NLB 772 

Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien 
 
Zegen 


