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Orde morgendienst 6 november 2022 PG Boxtel 

Thema: Zout en licht in/voor de wereld 

 

VOORBEREIDING 
 

MUZIEK 

(INSTUDEREN LIEDEREN) 

 

AANSTEKEN KAARS 

PSALM 43: 3 EN 4 (de gemeente gaat staan) 

 

BEMOEDIGING 

Onze hulp is in de Naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw blijft tot in eeuwigheid 

en het werk van zijn handen niet loslaat. 

STILTE 

 

GROET (de gemeente gaat weer zitten) 

 

LIED: GVL 531 (UIT VUUR EN IJZER, ZUUR EN ZOUT) 
 

Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd als licht, zo eeuwenoud, 

uit alles wordt een mens gebouwd en steeds opnieuw geboren. 

Om ijzer en vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn, 

om mens voor een mens te zijn, wordt alleman geboren. 

 

Om water voor de zee te zijn, om anderman een woord te zijn, 

om niemand weet hoe groot en klein, gezocht, gekend, verloren. 

Om avond en morgenland, om hier te zijn en overkant, 

om hand in een and're hand, om niet te zijn verloren. 

 

 

 

Om oud en wijd als licht te zijn, om lippen, water, dorst te zijn, 

om alles en om niets te zijn, gaat iemand tot een ander. 

Naar verte de niemand weet, door vuur dat mensen samensmeedt, 

om leven in lief en leed, gaan mensen tot elkander. 
 

 

KYRIE-GEBED (smeekgebed voor de nood van de wereld) 

daarom bidden wij U om ontferming: 
[I = Voorganger, of Vrouwen, II = Allen] 

  I    II 

 
 

GLORIALIED: 146C: 5 EN 6 (O, GIJ VERDRUKTEN DIE ONRECHT…) 

 

NAMENS DE PAKS GEEFT HENRIKE VAN RUREMONDE EEN TOELICHTING 

 

KINDERLIED: 313: 1 (EEN RIJKE SCHAT VAN WIJSHEID) 

de kinderen gaan aansluitend naar hun eigen ruimte 

 

 

DE BIJBEL OPEN 
 

GROET 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 

 

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFTEN 
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LEZING: MATTHEÜS 5:1-16 (NBV21) 

 

ACCLAMATIE 

 
 

PREEK:  

1 - INLEIDEND OVER ZOUT EN LICHT ZIJN  

2 – GESPREK IN 3 OF 4 GROEPEN (10-15 MINUTEN)  

3 – PLENAIR DELEN OPBRENGST 

4 – AFRONDING DOOR VOORGANGER 

 

MUZIEK 

 

LIED 838: 1 EN 2 (O GROTE GOD DIE LIEFDE ZIJT) 

 

BIDDEN EN DELEN 
 

(GELOOFSBELIJDENIS) (staand) 

 

MEDEDELINGEN 

COLLECTE 

 

DANKGEBED 

 

VOORBEDEN, 

telkens beantwoord met: 

 
 

STIL GEBED 

 

ONZE VADER 

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. (oecumenische verwoording) 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 
 

(de gemeente gaat staan) 

SLOTLIED: 791: 3, 4 EN 6 (LIEFDE LUIDT DE NAAM DER NAMEN) 

 

ZEGEN, 

beantwoord met: 

 
 

MUZIEK 


