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Voorganger: ds. Iris van der Heul 
 

Ouderlingen:  Robbim Heins en Henk Goossen 
 

Diakenen: Joke Oost en Mathijs ten Brinke 
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Koster: Jelske Faber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  VOORBEREIDING 
  
 
Orgelspel -  J.P. Sweelinck (1562-1621) - Toccata in g  
 
Welkomstwoord - door de ouderling 
 
Stil gebed 
 
Allen gaan staan 
 
Aanvangslied - Lied 276 –  Zomaar een dak 
 
Drempelgebed - door de ouderling: 
 

  Goede vader,  
  Op deze zondag komen we naar dit huis 
  Iets doet ons op weg doet gaan 
  om even stil te staan en stil te zijn. 
  komend vanuit de veelstemmigheid van het  
  lawaai van de wereld 
  zoeken we hier Uw stem: 
  in de woorden van de schrift 
  in de liederen, die ons met U en met elkaar verbinden 
  in de muziek die ons naar binnen doet keren 
  in het gebed als we ons hart openen. 
  Wend u tot ons als we ons tot U richten. 
  Dat vragen wij u in naam van uw zoon Jezus Christus. 
 

       allen: Amen 
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Bemoediging - door de ouderling:  
 
  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 
         allen:  
 
 
 

Allen gaan zitten 
 
Kyriegebed  
 
Allen gaan staan 
 
Gloria - Lied 305: 1, 2 - Alle eer en alle glorie 
 
 
  DE HEILIGE SCHRIFT 
 
 
Groet - door de voorganger:  
 

  De Heer zij met u 
 
            allen:  
 
 

 
Allen gaan zitten 
 
Gebed bij de opening van het woord  
 
Eerste lezing - Sefanja 2: 3, 3: 9-13 
 
  3 Zoek de HEER, jullie in het land die nederig zijn en naar 
zijn wetten leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien 
vinden jullie een schuilplaats op de dag van de toorn van de HEER.  
 
9  Dan zal Ik de lippen van de volken rein maken, zij zullen de naam 
van de HEER aanroepen, ze zullen Hem dienen, zij aan zij. 10  Van over 
de rivieren van Nubië zullen zij die Mij vereren maar die Ik verstrooid 
had, Mij hun offergaven brengen. 11 Op die dag hoef je je niet meer te 
schamen voor alle daden waarmee je tegen Mij in opstand kwam. Wie 
van overmoed vrolijk is laat Ik uit je midden verdwijnen, op mijn 
heilige berg zul je niet meer hoogmoedig zijn. 12 Ik zal een arm en 
zwak volk binnen je muren achterlaten dat in de naam van 
de HEER een toevlucht vindt. 13  Wie er van Israël overblijven, zullen 
niet langer onrecht doen, ze zullen geen leugens spreken, uit hun 
mond zal geen bedrieglijke taal meer klinken. Ze zullen weiden en 
rustig liggen, door niemand opgeschrikt. 
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Zingen - Lied 763: 1, 2, 5 – Zij zullen de wereld bewonen 
 
Evangelielezing - Matteüs 5: 1-12 
 
  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 de aarde   
  bezitten.  
  6  Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de 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.  
  11  Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij   
  uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.  
12  Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de 
hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 
 
Zingen - Lied 1001 – De wijze woorden en het groot vertoon 
 
Overdenking 
 
Orgelspel - T. Preston (ca. 1500-1563) - Upon la mi re   
 
Zingen - Lied 321 - Niet als een storm, als een vloed 
 
 
  GAVEN EN GEBEDEN 
 
 
Mededelingen met het oog op de gebeden, bestemming van de bloemen 
 
Dankgebed  
 
Voorbeden 
 
Stil gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader verborgen 
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  Onze vader verborgen  
  uw naam worde zichtbaar in ons 
  uw koninkrijk kome op aarde 
  uw wil geschiede,  
  een wereld met bomen tot in de hemel,  
  waar water schoonheid, en brood  
  gerechtigheid is, en genade –  
  waar vrede niet hoeft bevochten  
  waar troost en vergeving is  
  en mensen spreken als mensen  
  waar kinderen helder en jong zijn,  
  dieren niet worden gepijnigd  
  nooit één mens meer gemarteld,  
  niet één mens meer geknecht.  
  Doof de hel in ons hoofd  
  leg uw woord op ons hart  
  breek het ijzer met handen  
  breek de macht van het kwaad.  
  Van U is de toekomst  
  kome wat komt.     (Huub Oosterhuis) 
 
 
Aankondiging van de collecten -  1. Kerk in Actie Werelddiaconaat 
      2. Kerk 
 
      Toelichting op bladzijde 6 
 
Allen gaan staan 
 
Slotlied - Lied 981: 1, 2, 3 - Zolang er mensen zijn op aarde 
 
Wegzending en Zegen 
 
  allen: 
 
 
 
 
 
 
 
Orgelspel - W. Byrd (1543-1623) - Galliarde to the third pavan  
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Toelichting bij de orgelmuziek:  
Ik heb voor deze dienst drie stukken gekozen uit een wat andere 
stijlperiode dan vaak wordt gespeeld: de oude muziek. Voor de dienst 
klinkt een Toccata van de Nederlandse meestercomponist Sweelinck en 
na de dienst een bijna swingende dans, een Galliarde, van William 
Byrd. Het oudste werk klinkt na de overdenking, een meditatief werk 
waarschijnlijk geschreven door de Britse componist Thomas Preston. 
De linkerhand speelt tijdens dit stuk steeds dezelfde 6 basnoten, waar 
de rechterhand overheen speelt. Geschreven rond het jaar 1550 klinkt 
dit werk daarom voor onze oren juist heel modern. 
 
 
 
 
 
 
Toelichting bij de eerste collecte: 
Op 2 februari was het zeventig jaar geleden dat in Nederland de 
watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was één van de landen die 
meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met de collecte van 
vandaag doen we iets terug voor mensen in Pakistan die onze hulp 
nodig hebben. We collecteren voor een project van Kerk in Actie 
waarbij jongeren, vooral schoolverlaters, geholpen worden met een 
vakopleiding, lening en begeleiding om een eigen bedrijf op te zetten. 
Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen 
volgen, om zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor 
geldt.   
Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch 
zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende 
religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer 
onderling begrip ontstaat. Sana Amat is één van de jongeren die een 
training volgde om mobieltjes te repareren. Ook kreeg zij hulp om haar 
eigen reparatiewerkplaats te starten. Zij is nu de eerste vrouw in 
Pakistan met een reparatielab voor mobiele telefoons.  
Met uw bijdrage in de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie en 
geeft u jongeren in Pakistan de mogelijkheid om een toekomst op te 
bouwen.  
 
 
Bijdragen aan beide collecten kan op de volgende manieren: 
 ▫ door een bijdrage in de collecteschaal   
 ▫ via de Chrch-app 
 ▫ zelf overmaken aan:  Diaconie – NL 92 RABO 0373 7377 50  
              Kerk -       NL 20 RABO 0373 7221 68  
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Mededeling: 
 
 
 

 
Inzameling Voedselbank 
Volgende week, 12 februari, vieren we weer met elkaar het Heilig 
Avondmaal. Zoals gebruikelijk zamelen we dan weer producten in voor 
de Voedselbank. 
Het gaat dan om lang houdbare producten zoals, rijst, koffie, thee, 
pasta, groenteconserven of om drogisterij-artikelen. 
Mogen we weer op uw medewerking rekenen? 
    
 
Boekenkar 
Afgelopen week is de boekenkar bij de garderobe, door onze overbuur, 
boekhandel Heinen, geheel gevuld met nieuwe boeken. 
U vindt een gevarieerd aanbod.  De boeken zijn op de achterzijde 
geprijsd. Misschien ten overvloede, maar de actie boeken voor half geld 
is afgelopen. Betaling kan contant in het kistje aan de kar of vanaf 
volgende week via de QR-code die op de kar vermeld staat. 
 
 
Jubileumuitgave Kruispunt 
Heeft u nog geen exemplaar ontvangen van de Jubileumuitgave van 
Kruispunt - 200 jaar Grote Kerk, dan kunt u die na de dienst meenemen 
vanaf de statafel bij de uitgang. 
 
 
Cursus ‘Leren Vieren’ – 15 februari 
De vieringen in de Grote Kerk zijn als een ‘dans’. Er horen een aantal 
‘passen’ bij, die zondag aan zondag terugkomen, maar er is ook ruimte 
voor variatie. In een serie van drie avonden bespreken we de stappen 
van de kerkdienst.  
We stellen ons daarbij een aantal vragen:  Wat betekent ‘liturgie’?   
En, wat moet ik me bedenken bij ‘orde-van-dienst’? Wat is een 
‘Kyriëgebed’ en wat is het ‘Gloria’? Waarom lezen we telkens twee 
Bijbelgedeelten en wie kiest ze uit? Waarom gaan we op bepaalde 
momenten staan en vervolgens weer zitten? Welke gedachte zit daar 
achter? Deze ‘danspassen’ hebben oude papieren. We zullen dus kijken 
naar de oorsprong van liturgie en kerkmuziek. Ook kijken we naar 
nieuwe vormen van vieren. De opzet van de avonden is interactief.  
Er is ruimte voor gesprek en voor het samen zingen van liederen, 
responsies en acclamaties uit het liedboek.  
De cursus wordt georganiseerd door Taakgroep Leren. De leiding is in 
handen van onze organist Jamie de Goei en ds. Ruud Stiemer.  
De data: woensdag 15 februari, 15 maart en 12 april, telkens van 20.00
-21.30 uur in de Grote Kerk. Met het oog op het samen zingen gaan we 
uit van tenminste tien deelnemers.  
Je kunt je opgeven bij: ruud@pgdenbosch.nl  
Van harte welkom. 
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