
PKN Ravenstein  
Liturgie voor de dienst  

op 19 februari 2023. 
Zevende zondag van Epifanie. 

 
Na orgelspel, welkom en mededelingen wordt de kaars 
aangestoken als teken van Gods licht in ons midden. 
 
Lied 868 vers 1 en 2  (zo mogelijk gaan staan) 
 
Groet: 
V: de Heer zij met U   
G: ook met U zij de Heer 
 
Bemoediging: 
V: onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed: 
V: o God, wees aanwezig 
G: waar mensen samenkomen om U te zoeken 
V: roep uw Naam uit in dit uur 
G: open onze ogen en laat ons zien wie Gij zijt! 
V: o Heer! Hoor ons gebed 
G: en laat ons geroep tot U komen.  
Amen  
 
(gemeente gaat zitten) 

 
Lied 33 vers 1 en 7 
 
  



Smeekgebed en/of Kyrië 
V: Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de 
nood in Zijn Schepping en zijn naam prijzen, want zijn 
barmhartigheid heeft geen einde!  
Lied 33 vers 8 
 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Eeuwige God, 
U belijden wij als de kracht van ons leven. Daarom vragen 
wij U: laat ons voortdurend gericht zijn op wat past bij U, 
wat strookt met Uw wil, heel maken wat gebroken is. Help 
ons daar ernst mee te maken, niet alleen met woorden 
maar bovenal door goed te doen. Open ons hart voor Uw 
Woord en zet ons op het spoor van Jezus, uw 
betrouwbare Getuige, die ons voorgaat naar U. 
Amen. 
 
Lied  791 
 
Schriftlezing: Mattheus 5: 33–48 (uit: Basisbijbel)  
 
Jullie hebben ook gehoord dat in de Boeken tegen onze 
voorouders is gezegd: 'Als je iets gezworen hebt, mag je 
die belofte niet breken. Je moet doen wat je bij de Heer 
God hebt gezworen.' Maar Ik zeg dat jullie helemaal niet 
moeten zweren. Niet bij de hemel, omdat die de troon van 
God is. Niet bij de aarde, omdat die zijn voetenbankje is. 
Niet bij Jeruzalem, omdat daar de grote Koning woont. 
Ook mag je niet bij je hoofd zweren. Want je kan nog niet 
één haar wit of zwart maken.  
 
Als je 'ja' zegt, moet dat ook 'ja' zijn. En als je 'nee' zegt, 



moet het ook 'nee' zijn. Alles wat je daaraan toevoegt, 
komt van de duivel. 
 
Jullie hebben gehoord dat er in de Boeken is gezegd: 
'Oog om oog en tand om tand.' Maar Ik zeg jullie dat je je 
niet moet verzetten tegen iemand die jou slecht behandelt. 
Maar als hij je op je rechterwang slaat, draai dan ook je 
andere wang naar hem toe. En als iemand je meeneemt 
naar de rechter en je hemd wil als schadevergoeding, 
geef hem dan ook je mantel. En als iemand je dwingt om 
één kilometer zijn spullen voor hem te dragen, loop dan 
twee kilometer met hem mee.  
 
Als iemand wat van je vraagt, geef het hem dan. En als 
iemand iets van je wil lenen, zeg dan geen 'nee'. 
 
Jullie hebben gehoord dat er in de Boeken is gezegd: 
'Houd van je broeders en haat je vijanden.' Maar Ik zeg 
tegen jullie: houd van je vijanden en bid voor de mensen 
door wie jullie slecht behandeld worden. Want dan zijn 
jullie kinderen van jullie hemelse Vader. Want Hij laat zijn 
zon schijnen op goede mensen en op slechte mensen. 
Ook laat Hij het regenen op goede mensen en op slechte 
mensen. Als jullie houden van de mensen die ook van 
jullie houden, waarom zou God jullie dan een beloning 
geven? De slechte mensen doen toch precies hetzelfde? 
 
En als jullie alleen je vrienden groeten, dan doen jullie 
toch niets bijzonders? De slechte mensen doen toch 
precies hetzelfde? 
 
Wees volmaakt, want jullie hemelse Vader is óók 
volmaakt." 



Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel  
en aansluitend zingen we het lied 722 
 
Dankgebed en Voorbeden,  
na stil gebed afgesloten met het ‘Onze Vader’ 
 
Lied  834 (zo mogelijk gaan staan) 

 
Wegzending en zegen  
Zegen van Sint Patrick  
(na in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest)   

zingt de gemeente nog instemmig het : ‘3x Amen’ 
 
                        -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Na de dienst wordt er bij de uitgang gecollecteerd voor de 
diaconie en de kerk. 
 
Tevens wordt u van harte uitgenodigd om te blijven voor 
een kopje koffie en of thee te blijven drinken en elkaar te 
ontmoeten. 
 
De volgende kerkdienst is op zondag 5 maart a.s. met ds 
Ruth Jellema dan als voorganger. 


