
 

 
 

Zondag 12 februari 2023 
Opening van de Bergrede 

Matteüs 4,25 - 5,1-12 
 

 
Rembrandt – De Bergrede van Jezus 

 
Afscheid van Noud Punt  

als ouderling-kerkrentmeester 
 

Bevestiging van Marcel Schiettekatte  
als ouderling -kerkrentmeester 

 
Voorganger:  Franck Ploum  
Organist:  Bert Geleijnse 
Schriftlezer:  Elly Mulder 
Koster:   Jan Mosselman 



  

Orgelspel   Schmücke dich o liebe Seele BWV 654  
  van Joh.Seb.Bach (1685-1750) 
 
 

Opening en mededelingen door de kerkenraad 
 
 

 Allen gaan staan – indien mogelijk 
 
 
Opening - Bundel 4 – Vrede voor jou   C.1 en 2 
 
Drempeltekst   

Ik ben gezonden  
om aan de armen het goede nieuws te brengen,  
om te verbinden gebrokenen van hart,  
om uit te roepen dat gevangenen worden vrijgelaten, 
om de cellen te openen van hen die vastzitten,  
om alle treurenden te troosten,  
om uit te roepen het welgekomen jaar van de Eeuwige,  
 

     Jesaja 61, 1-3 
 

 Allen gaan zitten 
 
 

Opening - Bundel 4 – Vrede voor jou    C.3 
 
Ten geleide – stilte  
 
Liedboek 362 – Hij die gesproken heeft c.1 
 

Afscheid van Noud Punt 
   Door Dirk Groenendijk (vrz. Kerkenraad) 
 
Liedboek 362 – Hij die gesproken heeft c.2 
 
 Bevestiging Marcel Schiettekatte 
   Door Franck Ploum 
 
Liedboek 362 – Hij die gesproken heeft c.3 



  

Schriftlezing - Matteus 4,25 - 5,1-12  Alex van Heusden 
 
Velen volgden hem, vanaf Galilea en Dekapolis, 
Jeruzalem, Judea en het Overjordaanse. 
 
Toen Jezus de menigten zag, 
ging hij opwaarts, de berg op. 
Hij zette zich neer 
en zijn leerlingen kwamen bij hem. 
Hij opende zijn mond en onderrichtte hen: 

Gelukkig de armen die de geest toebehoren  Psalm 1:1 
want van hen is het koninkrijk der hemelen. 
Gelukkig de bedroefden 
want zij zullen worden getroost.    Jesaja 61:2 
Gelukkig de neergebogenen 
want zij zullen het land beërven.    Psalm 37:11 
Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar waarheid 
want zij zullen worden verzadigd. 
Gelukkig de barmhartigen 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Gelukkig de reinen van hart    Psalm 24:4 
want zij zullen God zien.     Psalm 51:12 
Gelukkig de vredestichters 
want zij zullen ‘kinderen van God’ geroepen worden. 
Gelukkig die vervolgd worden omwille van de waarachtigheid 
want van hen is het koninkrijk der hemelen. 
Gelukkig zijn jullie 
als ze jullie vervloeken en vervolgen, 
kwaad spreken en vals getuigen tegen jullie 
omwille van mij. 
Verheug je en juich 
want groot is je loon in de hemel. 
Want zo hebben zij de profeten vervolgd 
die vóór jullie waren. 

 
 
Liedboek 924 – Verdoofd en schamper 
 



  

Toespraak     
 
Orgelspel Canzon dopo l’Epistola  
  van Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 
 
 
LIED – Bundel 19 – Lied van Paulus 

 
 

Voorbede – stil gebed – Onze Vader 
 

Allen gaan staan – indien mogelijk 
 

Slotlied - BUNDEL 34 – Aan onszelf teruggegeven 1 en 2 
 
 
Slotwoord en zegenwens 
 
 
Vervolg BUNDEL 34 - Aan onszelf teruggegeven 3 en 4 
 
 
Orgelspel Praeludium en fuga in Bes  

van Johann Caspar Simon (1701-1776) 
 
 
 

Collecten bij de uitgang 
 
Presentatie en gesprek over de klimaatcrisis 

Ons gemeentelid Gerard Gerritse zal na de viering 
- aansluitend aan het koffiedrinken –  

een presentatie geven.  
Van harte welkom! 


