
Reestkerk, bevestiging Kerkelijk Werker, 25 september 9.30 uur,  

Organist: Arjen Hagels 
Lector: Jennie Bruins / of Rolanda den Boon 
Koster: Henk Tuin 
PopUp - koortje  
 
Klaarzetten van Knielbankje 
 
Thema: Van Troonrede naar Bergrede 
 
Welkom 
Psalm 78: 1, 2, Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 
Bemoediging en groet 
 
Lied 283: 4, 5, Laat uw dauw van vrede dalen 

 
Kindermoment (door Rolanda) 
 
ELB 421: Ben je groot of ben je klein … (met PopUp-koortje) 
 
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin; 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin; 
God houdt van jou! 
Hij kent je als je blij bent; 
Hij kent je als je baalt 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; 
Het geeft niet wat je doet; 
God houdt van jou! 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou! 
 
Gebed 
 
  



Opwekking, Groot is uw trouw, o Heer (wisselzang met PopUp-koortje) 
 
Koortje:  
Groot is Uw trouw, o Heer 
Mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart 
Dat bewijst Gij ook nu 
 
Allen:  
Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Iedere morgen aan mij weer betoond 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Aan mij betoond 
 
Koortje: 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart 
Dat bewijst Gij ook nu 
 
Allen: 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Iedere morgen aan mij weer betoond 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Aan mij betoond 
 
Koortje: 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt 
Kracht voor vandaag 
Blijde hoop voor de toekomst 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid 
 
Allen:  
Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Iedere morgen aan mij weer betoond 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Aan mij betoond 

 
  



Bijbellezing: Genesis 45: 1-11 (door Rolanda den Boon) 
451Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die daar bij hem 
waren. ‘Laat iedereen weggaan!’ riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers 
vertelde wie hij was. 2Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het 
hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. 3Hij zei tegen zijn 
broers: ‘Ik ben het, Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Zijn broers waren niet in staat 
antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. 4‘Kom toch dichterbij,’ zei Jozef 
tegen hen, en daarop gingen ze dichter naar hem toe. ‘Ik ben Jozef,’ zei hij, ‘jullie 
broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. 5 Maar blijf kalm 
en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben 
terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te 
redden. 6Er heerst nu al twee jaar hongersnood in het land, en ook de komende vijf 
jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. 7God heeft mij voor jullie uit gestuurd om 
jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen; zo wilde Hij veel levens redden. 8Niet 
jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God; door Hem ben ik de belangrijkste 
raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over 
heel Egypte. 9Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon 
Jozef hem het volgende laat weten: “God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. 
Kom zo snel mogelijk naar mij toe. 10U kunt in Gosen wonen, dicht bij mij, met uw 
kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en uw runderen en wat u verder 
maar bezit. 11Ik zal daar in uw onderhoud voorzien, want de hongersnood zal nog vijf 
jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden, u niet en ook uw familieleden en uw 
dieren niet.”’  
 
Matteüs 20: 25-28 
25Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken 
en dat leiders hun macht misbruiken. 26Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie 
de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn, 27en wie van jullie de 
eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn – 28zoals de Mensenzoon niet 
gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als 
losgeld voor velen.’ 
 
Lied 837: 1, 2 Iedereen zoekt U, jong of oud 
 
Overdenking: Van troonrede naar Bergrede 
 
Opw. 378 Ik wil jou van harte dienen 
 
Kinderen terug van kindernevendienst 
 
Bevestiging Kerkelijk Werker  
 
  



Opwekking 687, Heer wijs mij Uw weg. (door koortje) 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
  
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
  
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
  
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 
Gebeden 
 

“…Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk 
komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze 
schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in 
beproeving, maar red ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in 
eeuwigheid. Amen. 
 
Collecte  
Tijdens de diaprojectie voor het collectedoel-Colombia alvast wat (piano/orgel) 
spelen 
 
Kinderen van de oppas terug 



 
Lied 423: 1, 2, Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
 
Zegen 
 
Lied 423: 3, Voor alle mensen op onze weg: (ipv. het amen) 
 


