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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in deze gemeente.  

 

 

VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel  
 
Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van die God die 

sprak “er zij licht”  
Allen:   EN ER WAS LICHT 
Voorganger:   In de naam van Jezus 
Allen:    GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 
Allen:   DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 
 

Gebed van toenadering 
Voorganger:      .....  

      eeuwige God, wees ons genadig 
Allen:      EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 

 
Zingen: lied 276: 1 en 2 ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’ 

 



 3 

 
 
2. Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid.  
Namen voor Hem, dromen, signalen  
diep uit de wereld aangewaaid.  
Monden van aarde horen en zien,  
onthouden, spreken voort  
Gods vrij en lichtend woord.  

         We gaan zitten 
 
Gebed om ontferming en loflied 
 
Voorganger: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld … 
Zingen: lied 299e ‘U alle eer’ 
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Lied met de kinderen: lied 269 ‘Als ik slaap’ 
 

 
 
Moment met de kinderen 
De kinderen uit groep 1 t/m 5 mogen hierna naar de kindernevendienst 
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HET WOORD 
 
Voorganger: De Heer zal bij u zijn. 
Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN. 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Lezing: Jesaja 65: 17-25 
 
Zingen: lied 766: 1 en 3 ‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’  
 

 

 
 
3. De koning die zijn troon heeft in den hoge, 

houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
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Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. 

 
Lezing: Matteüs 5: 1-12 
 
Zingen: lied 146: 1, 4 en 5 ‘Zing mijn ziel uw God ter ere’ 

 

 
 
4.      Aan wie hongert geeft Hij spijze, 

aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft de gebukten moed 

         en heeft lief wie zijn wil doet.  
 
5.      Wees en weduw en ontheemde 

doet Hij wonen op zijn erf. 
Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in ’t verderf. 
Eeuwig Koning is de Heer! 

         Sion, zing uw God ter eer! 
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Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel  
 
Zingen: lied 734 ‘Beati voi poveri’ 
We zingen het refrein meerdere keren achter elkaar, ondertussen zingen 
een aantal leden van de Oude Bavo Cantorij de coupletten. 
 

 
Vertaling: gelukkig zijn jullie, armen, want voor jullie is het koninkrijk van God 
 
Coupletten: (gezongen door de cantorij) 
Gelukkig die arm van geest zijn, 
want aan hen behoort het koninkrijk der hemelen. 
 
Gelukkig die verdrietig zijn, 
want zij zullen worden getroost. 
 
Gelukkig die zachtmoedig zijn, 
want zij zullen het land bewonen. 
 
Gelukkig zij die hongeren naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
 
Gelukkig die barmhartig zijn, 
want zij zullen barmhartigheid ervaren. 
 
Gelukkig die zuiver van hart zijn, 
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want zij zullen God zien. 
 
Gelukkig zij die vrede brengen, 
want zij zullen kinderen van God worden genoemd. 
 
Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, 
want hun behoort het koninkrijk der hemelen. 
 
GEBEDEN EN GAVEN  
  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en afsluitend bidden we het Onze 
Vader 
 
De voorbeden worden steeds besloten met: zo bidden wij U samen:  

 
Allen:  

 
 
 
ONZE VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT, 
UW NAAM WORDE GEHEILIGD, 
UW KONINKRIJK KOME, 
UW WIL GESCHIEDE 
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL. 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD, 
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN. 
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, 
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. 
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 
EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID  
IN EEUWIGHEID. AMEN. 
Mededelingen en bloemengroet 

 

Bericht uit Malawi 
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Inzameling van de gaven 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app ‘Givt’. Volg de 
aanwijzingen van de app en haal uw telefoon langs de metalenknop op de collectezak. 

  
1e Diaconie voor ons ZWOproject: een kindcentrum in Malawi 
 
2e Voor de toekomst van de kerk in Haarlem 
 

Slotlied: lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’ 
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Zegen  
  
 
Allen:      A - MEN. 
 
Uitleidend orgelspel  
 

Mededelingen 
 
Doopdienst 
Volgende week zondag 9 februari is het feest in de gemeente. Lizz, Tygo 
en Félien worden gedoopt. In het kerkblad stellen zij zich aan u voor. Het 
voelt goed om nieuw leven te verwelkomen en om stil te staan bij dit 
eeuwenoude sacrament. Ds. Willemijn gaat voor in deze dienst. 
 
Cursus Kids & Kerk   
Vanaf 3 februari gaat het tweede deel van de cursus Kids&Kerk van start. 
Alle kinderen van groep 6 tot en met 8 van de basisschool zijn welkom op 
maandagmiddag 3 februari van 15.15u tot ongeveer 16.30u in het 
wijkgebouw bij de Nieuwe Kerk. In dit tweede deel gaan we ons verdiepen 
in de rituelen van de kerk, te beginnen bij de doop. De zondag daarop (9 
februari) kunnen we direct van dichtbij die doop meemaken! Meer weten? 
Mail naar ds. Willemijn of jeugdpastor Peter; predikant@bavo.nl / 
jeugdpastorpeter@gmail.com  
 
Sirkelslag YOUNG 
Het thema van Sirkelslag YOUNG is 'Kom in beweging' en het gaat over het 
verhaal van Jona. De jongeren maken tijdens de avond hetzelfde mee als 
Jona. Het verhaal begint in het donker, in de vis. 
Op vrijdagavond 7 februari van 19.30u – 22.00u. 
Ben jij tussen de 12 en 16 jaar? Houd jij van denk-, ren- en andere hilarische 
spellen? En laat jij graag zien hoeveel je waard bent? Meld je snel aan bij 
jeugdpastor Peter. Het jeugdwerk van de hele Protestantse Gemeente 
Haarlem doet aan deze activiteit mee. Alle jongeren gaan dus samen, als 
team, aan de slag. Later wordt de locatie bekend gemaakt. 
Peter van der Beek: jeugdpastorpeter@gmail.com en ds. Willemijn: 
predikant@bavo.nl  
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Gesprekskring 'Verder na verlies' 
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 11 februari. Gedurende vier 
bijeenkomsten, die om de week plaatsvinden, staan we stil bij wie we 
missen, wie diegene voor ons was en hoe ons pad nu verder loopt. Wat 
zorgt ervoor dat we verder kunnen? Waar halen we de moed voor de 
toekomst vandaan? Deze onderwerpen zullen de revue passeren.  
De kring is bedoeld voor mensen die langer dan een jaar geleden een 
geliefd iemand hebben verloren. Dat kan gaan om een partner, kind, ouder, 
broer, zus, vriend of vriendin, etc. Aanmelden voor de kring kan bij ds. 
Willemijn van Dijk predikant@bavo.nl / 0612874781 of bij pastor Diane 
Vonk d.agvonk@planet.nl / 5253978. Informatie over locatie en tijdstip 
volgt.  
 
Informatiemarkt ‘langer zelfstandig wonen’ 
Dinsdag 11 februari is er een informatiemarkt voor de ouderen in Haarlem 
met als thema 'Langer zelfstandig wonen'. Die middag zijn er veel 
verschillende instanties aanwezig om u te helpen bij alle mogelijke vragen 
die er leven rondom dat langer zelfstandig wonen. Tijd: 14.00 - 16.00 uur in 
het gebouw ‘Hart Kleine Houtstraat’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


