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Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, organist Anton Pauw, ouderling 
Gert Dannenberg, diaken Marianne Immink,  

 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

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: psalm/lied 67: 1 en 3 ‘God zij ons gunstig en genadig’  
  
         We gaan zitten 
 
Gebed om ontferming en loflied 
 
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld … 
Loflied: lied 150a ‘Geprezen zij God’ 
 
Lied met de kinderen: lied 269 ‘Als ik slaap’ 
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Moment met de kinderen  
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst 
 
HET WOORD 
 
Voorganger: De Heer zal bij u zijn. 
Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN. 
 
Gebed bij de opening van het Woord  
 
Lezing: Psalm 137 
 
Aan de rivieren van Babel, 
daar zaten wij treurend 
en dachten aan Sion. 
In de wilgen op de oever 
hingen wij onze lieren. 
Daar durfden onze bewakers 
te vragen om een lied, 
daar vroegen onze beulen: 
‘Zing voor ons 
een vrolijk lied uit Sion.’ 
Hoe kunnen wij zingen 
een lied van de HEER 
op vreemde grond? 
Als ik jou vergeet, Jeruzalem, 
laat dan mijn hand de snaren vergeten. 
Laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven 
als ik niet meer denk aan jou, 
als ik Jeruzalem niet stel 
boven alles wat mij verheugt. 
Gedenk, HEER, 
de dag van Jeruzalems val, 
toen het volk van Edom zei: 
‘Neer met die stad, neer, 
maak haar met de grond gelijk.’ 
Babel, weldra word je verwoest. 
Gelukkig hij die wraak zal nemen 
en jou doet wat jij ons hebt gedaan. 
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Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt 
en op de rotsen verplettert. 
 
Zingen: lied 137a ‘Toen wij zaten langs het water’ 
 
Lezing: Matteus 5: 33-48 
Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg 
geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.” 
En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel, want 
dat is de troon van God, noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, 
noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; zweer evenmin 
bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. 
Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit 
het kwaad. 
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand 
voor een tand.” En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, 
maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als 
iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, 
sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met 
hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Geef aan wie iets van je 
vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. 
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en 
je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie 
vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. 
Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het 
regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als 
je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie 
alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks 
doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie 
hemelse Vader volmaakt is. 
 
Zingen: lied 537 ‘Zo spreek de Heer die ons geschapen heeft’  
 
Verkondiging 
 
Lied 1014 ‘Geef vrede door van hand tot hand’ 
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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 
 
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 Nieuw dit jaar is de collecte voor de kinderkringloopwinkel 
“Kids Kleding Paradijs” in de Amsterdamstraat. Op zaterdag 30 november 
2019 is de winkel geopend. Tweedehands kinderkleding, outlet- en 
overige kledingpartijen zijn van harte welkom. De winkel is een initiatief 
van de diaconie en is met een aantal fondsen gestart. Het streven is om 
de winkel binnen 5 jaar zelfredzaam te maken. Meer informatie kunt u 
vinden op www.kidskledingparadijs.nl  
2e Voor de toekomst van de kerk in Haarlem 
 

Slotlied: lied 695 ‘Heer raak mij aan met uw adem’ 
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Zegen  
  
 
Allen:      A - MEN. 
 
Uitleidend orgelspel  
 

Mededelingen 
 
40dagentijd kalenders 
Op de tafel bij de uitgang liggen veertig- dagenkalenders. De kalender is 
samengesteld door ds. Joke van der Velden. Dit jaar heeft zij gekozen 
voor het thema ‘element’. Vanaf aswoensdag tot Paasmorgen heeft zij 
voor elke dag een inspirerende tekst voor ons op papier gezet. U kunt de 
kalender aanschaffen voor € 3.  
 
Leerhuis  
Donderdag 27 februari van 10.00u-11.30u in het bijgebouw van de 
Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22. We bespreken het bijbelboek 
Richteren.  Nadere informatie bij Diane Vonk (tel.: 525 39 78 
 
Gemeentemaaltijd  
Donderdag 27 februari is er een maaltijd in de huiskamer van Stem in de 
Stad, aanloop vanaf 17.30u. Opgeven bij Hester Wesselius, tel.: 525 00 
45 of Rosmarie Neff, tel.: 532 95 45.  
 
Nieuwe en bekende liederen op weg naar Pasen 
Anderhalf jaar geleden hebben Pieter Endedijk en Anton Pauw ons al 
zingend uit het Liedboek de adventstijd laten beleven. Op 25 februari a.s., 
aan het begin van de vastentijd, hopen we weer zo’n mooie avond te 
hebben, deze keer met liederen voor de Veertigdagentijd en Pasen. 
Dinsdag 25 februari 
In de Nieuwe Kerk 
Van 20.00 tot 22.00 uur (de kerk is open vanaf 19.30 uur) 
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Ringbijeenkomst 1 maart  
De ‘oude’ classis is de ‘nieuwe’ Ring Haarlem geworden, die twee keer 
per jaar bijeenkomsten organiseert rond een thema. Dit keer is dat thema 
‘De Groene Kerk in een groene wereld’.  
De zorg voor Gods schepping is ons aller zorg, daarom deze bijeenkomst 
voor gemeenteleden én ambtsdragers van de Protestantse Kerken van 
Haarlem en omstreken.  
Het programma kunt u vinden in het kerkblad. 
Locatie: Pelgrimskerk Stephensonstraat 1, 2014 KB Haarlem 
Organisatie: ds. Marianne Vonkeman en ds. René van der Rijst 
 
Zingen in gelegenheidskoor 
Op 22 maart is er een gezamenlijke PGH-viering in de Ontmoetingskerk. 
Daarvoor willen we een gelegenheidskoor samenstellen met enthousiaste 
zangers en zangeressen uit de drie verschillende wijken onder leiding van 
Anton Pauw. We oefenen samen met de Oude Bavo Cantorij op de 
donderdagen 5, 12 en 19 maart. Locatie: consistorie, Oude Groenmarkt 
25. Opgeven bij Diane Vonk (d.agvonk@planet.nl). 
 


