
Oude Kerk Borne 
zondag 5 februari 2023  
ZWO dienst 
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organist: Jan Braakman 
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Instrumentale muziek voor de dienst 
 

wanneer de ambtsdragers binnenkomen, bereiden we ons in stilte verder 
voor op de dienst 
 
muziek: W.A. Mozart, Adagio 
 
welkom door de ouderling van dienst  
 
aansteken van de Paaskaars 

 
eerste lied: 276 
 

stil moment, bemoediging en groet 
 
smeekgebed  
 
gloria: lied 305 

 
gebed tot de Geest 
 

ROND HET WOORD 
 

Profetenlezing: Jesaja 43: 9-13 
 

lied 973: 1,2,3,4 

 

Evangelielezing: Matteüs 5: 13-16 

 



lied: Lied om Licht  
  tekst: Harry Wouters,  

melodie: psalm 118  
bron: Geroepen om te zingen, 125: 1en 2 

 
1 Om licht te zien zijn wij gekomen,  

een krans van mensen wereldwijd  
die waakzaam van de vrede dromen  
en werken aan gerechtigheid.  
Ontsteek het vuur opdat wij horen  
het lied dat zingt in alleman, 
tot nieuwe mensen zijn geboren:  
vrienden met vrede hand in hand. 
 

2 Om licht te zijn voor alle landen 
 een gloed die warmte geeft en hoop, 
 een bron van brood in alle handen: 
 de hemel houden wij ten doop. 
 Kom aan het licht, kom weer tot wereld, 
 neem wanhoop weg en duisternis, 
 laat zonder last van leugens leven 
 het mensenkind dat toekomst is. 
 
overdenking 
 

muziek: G. Rabboni (1800-1856), Cantabile 
 
(eventueel: afkondiging van overlijden met lied ‘Licht dat terugkomt, hoop 
die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft’)  
 
ROND DE TAFEL 
 
bijdrage over het project door de ZWO-commissie 

 
nodiging en vredegroet 
 
inzameling van de gaven 
muziek tijdens de collecte: Gabriël Fauré, Pièce 



 
Tafellied: 386 
 
Tafelgebed 
waarin opgenomen:  
voorbeden 
stil gebed  
Onze Vader 
 
V:  Onze Vader die in de hemelen zijt, die ons ons brood geeft vandaag 
A:  KEER ONZE GEZICHTEN EN ONZE HARTEN  

NAAR ALLEN DIE IN DE WERELD GEEN BROOD HEBBEN,  
NOCH GERECHTIGHEID, NOCH HOOP. 

V: Vergeef ons onze schulden   
en in het bijzonder ons onverzadigbaar verlangen  
om niets te ontberen. 

A:  Help ons om in eenvoud te leven,  
om schijnbehoeften te overwinnen  
evenals onze overdreven uitgaven  
zodat we meer kunnen delen en  
meer kunnen liefhebben. 

V:  Dat wij mensen zijn die samen werken,  
verwanten in uw Geest. 

A:  Opdat uw koninkrijk kome,  
op aarde zoals in de hemel,  
opdat uw wil gedaan worde in de wereld. 

 
Amen  

 

 
instellingswoorden, breken van het brood, uitgieten van de wijn 

 
de gemeenschap van brood en beker 
bij de predikant mag u een stukje brood van de schaal nemen en bij de 
diakenen een bekertje nemen, daarin zit druivensap.  
 
muziek tijdens de communie: Gabriël Fauré, Pavane, opus 50 



dankgebed na de maaltijd 

 
slotlied: 289: 1 en 3 

 
zegen met gesproken Amen 

 
instrumentale muziek 


