
 

Geloven op maandag       

8 juni 2020 
18.10u wordt kaars aangestoken door voorganger. Vanaf dit moment stilte 

 

Woord van Welkom 

 

V: God van mensen, U kent onze verlangens,  

A: wees met ons   

V: God van mensen, U kent onze behoeften en ons verdriet 
A: wees met ons  
V: God van mensen, U kent onze vreugdes, 
A: wees met ons  
V:  Geef ons uw vrede 
A: Opdat wij leven van wat ons wordt gegeven. 
 

Muziek: Elgar Enigma Variations Var. 9 Nimrod 

 

Korte stilte 

 

Schriftlezing: Matteüs 5, 1- 10 

Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn 

leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: 

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

Gelukkig de treurenden,  want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen,  

want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar 

ger4echtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 

Gelukkig de barmhartigen,  want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie 

zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.. Gelukkig de vredestichters, want zij 

zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid 

vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

 

Overweging  
 
Stilte 



 
Lied   ‘Take this moment’ - John Bell (Iona Community)   Tekst onder aan bladzijde 
 
Voorbede  
 
Slotgebed  
 
V. God van liefde, U was er vanaf den beginne 
A. Wees er tot aan het eind 
   
V. U was er vanaf ons prilste begin 
A. Wees er bij ons einde 
 
V. U was met ons bij de opkomst van de zon, 
A.  Wees met ons tot aan het einde van de dag . Amen 
 
Zegen  
 
Slotmuziek: Elgar Enigma Variations Var. 10 Dorabella Intermezzo 
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Tekst ‘Take this Moment’ 

Take this moment, sign and space;   Take my friends around; 

Here among us make the place   Where your love is found. 

Take the time to call my name, Take the time to mend 

Who I am and what I’ve been,  All I’ve failed to tend. 

Take the tiredness of my days,  Take my past regret, 

Letting your forgiveness touch  All I can’t forget 

Take the little child in me Scared of growing old; 

Help me here to find my worth  Made in God’s own mould. 

Take my talents, take my skills,  Take what’s yet to be; 

Let my life be yours, and yet  Let it still be me. 
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