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Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Intochtslied 517: 1, 2 en 4
1
2
Christus, uit God geboren
Gij, als een mens geboren,
vóór alle eeuwigheid,
vervult voor ons de tijd.
komt ons als woord ter ore,
Nooit gaan wij meer verloren
verschijnt in onze tijd,
voor God in eeuwigheid.
een ster, die alle sterren
De dood mag niets meer hopen.
te boven gaat, hen verre
Nu zich de hemel opent
en glansrijk overstraalt.
toont Gij ons Gods beleid.
4
Gij, licht van den beginne
en Vaders rechterhand,
die heerst en alle dingen
tot ons geluk omspant,
laat, ook als wij niet willen,
ons hart in u verstillen,
door liefde overmand.

Stil gebed/votum en groet
Drempelgebed
Lied 122: 1 en 2
1
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2
Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

Lucas 6: 27 – 38 NBV
27

Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten,
zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. 29 Als iemand je op de
wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed
afneemt, ook je onderkleed niet. 30 Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet
terug als iemand het je afneemt. 31 Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.
32
Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben
degenen lief die hen liefhebben. 33 En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie
weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. 34 En is het een verdienste als je
geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan
zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. 35 Nee, heb je vijanden lief, doe goed en
leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden
beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie
ondankbaar en kwaadwillig is. 36 Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 37
t
Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet
veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. 38 Geef, dan zal je gegeven
worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden
toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’
28

Lied 122: 3
3
Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ’s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
1 Koningen 17: 7 – 24 NBV
7

Maar doordat het almaar niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. 8
Toen richtte de heer zich tot Elia met de woorden: 9 ‘Ga naar Sarefat, in de buurt van Sidon,
en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien.’ 10
Elia ging op weg naar Sarefat, en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die
bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem
wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. 11 Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij
haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. 12 ‘Zo waar de heer, uw God,
leeft,’ antwoordde zij, ‘ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en
een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te
maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven.’ 13 Maar Elia zei:
‘Maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets
voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken, 14
want dit zegt de heer, de God van Israël: Tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal
laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken.’ 15 De vrouw ging
naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar

familie. 16 Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de heer bij monde van
Elia had beloofd. 17 Enige tijd later werd het kind van Elia’s gastvrouw ziek, en wel zo ernstig
dat ten slotte alle leven uit hem week. 18 Toen zei de vrouw tegen Elia: ‘Wat heb ik u
misdaan, godsman? Bent u soms naar me toe gekomen om mijn zonden aan het licht te
brengen en mijn zoon te doden?’ 19 ‘Geef mij uw zoon,’ zei hij, en hij nam de jongen van haar
schoot en droeg hem naar boven, naar de kamer die hij in gebruik had, en legde hem op zijn
eigen bed. 20 Toen riep hij de heer aan en vroeg: ‘heer, mijn God, waarom treft u juist deze
weduwe, die mij gastvrijheid verleent, door haar zoon te doden?’ 21 Hij strekte zich driemaal
over het kind uit, daarbij de heer aanroepend met de woorden: ‘heer, mijn God, laat toch de
levensadem in de borst van dit kind terugkeren.’ 22 De heer verhoorde Elia’s smeekbede: de
levensadem keerde terug in de borst van het kind, en het leefde weer. 23 Elia nam het kind
op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. ‘Kijk, uw zoon leeft,’ zei hij. 24
Toen zei de vrouw tegen Elia: ‘Nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk
namens de heer spreekt.’

Lied 610: 3, 4, 5 en 6
3
Zijt Gij het, Heer,
die weet wanneer
wij ooit zullen herleven?
Met uw adem kunt Gij toch
ons het leven geven?

5
Wek ons voorgoed!
Zet met uw gloed
ons recht op onze voeten.
Vol van leven zullen wij
t morgenlicht begroeten.

4
Kom dan en spreek
uw woord en breek
zo onze graven open.
Wil ons met de geesteskracht
van uw adem dopen.

6
Blaas met uw Geest
in ons het feest
dat allen zal verwarmen.
Open ons het vergezicht
op uw groot erbarmen!

Lucas 4: 14 – 30 NBG
14

En Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galilea. En de roep over Hem ging uit
door de gehele streek. 15 En Hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen.16 En
hij kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de
sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. 17 En Hem werd het boek van de
profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar
geschreven is: 18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan
armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating
te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om
te verkondigen het aangename jaar des Heren. 20 Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de
dienaar terug en ging zitten. 21 En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht.
En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. 22 En allen
betuigden hun instemming met Hem en verwonderden zich over de woorden van genade,
die van zijn lippen kwamen en zij zeiden: Is dit niet de zoon van Jozef? 23 En Hij zei tegen hen:
Gij zult ongetwijfeld deze spreuk tot Mij zeggen: Geneesheer, genees Uzelf! Doe alle dingen,
waarvan wij gehoord hebben, dat zij te Kafarnaüm geschied zijn, ook hier, in uw vaderstad.
24
Maar Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. 25 Doch Ik
zeg u naar waarheid, er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel
drie jaren en zes maanden lang gesloten bleef en er grote hongersnood was over het gehele
land, 26 en tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Sarepta, bij Sidon, tot een

vrouw, die weduwe was. 27 En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet
Elisa, en geen van hen werd gereinigd, doch wel Naäman de Syriër. 28 En allen in de synagoge
werden met toorn vervuld, toen zij dit hoorden. 29 Zij stonden op en wierpen Hem de stad uit
en voerden Hem tot aan de rand van de berg, waarop hun stad gebouwd was, om Hem van
de steilte te storten. 30 Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.

Lied 737: 1, 2, 3, 4 en 5
1
3
Jeruzalem, mijn vaderstad,
Daar is geen zon, daar is geen maan,
mijn moederhuis, wanneer
geen mist, geen duisternis,
zal ik u zien zoals ge zijt,
maar ’t licht komt van de troon vandaan
de bruid van onze Heer?
waar de Messias is.
2
4.
Daar is geen pijn en geen verdriet,
En zeker is geen ziekte daar,
geen afgunst en geen nijd,
geen ongeluk, geen dood,
en angst en armoe zijn er niet
geen boze duivel, geen gevaar
maar altijd vrolijkheid.
en geen gebrek aan brood.
5
God geve mij, Jeruzalem,
dat ik eens op een dag
een pelgrim aan uw poorten ben
en dat ik binnen mag.

Overdenking
Lied 518: 1, 4 en 6
1
4
Hoe helder staat de morgenster,
Hoe liefelijk is uw gelaat;
en straalt mij tegen van zo ver,
als Gij uw ogen op mij slaat,
de luister van mijn leven.
dan doet de vreugd mij beven.
Kom tot mij, zoon van David, kom,
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed;
mijn koning en mijn bruidegom,
uw woord en geest, uw vlees en bloed,
mijn hart wil ik U geven.
zij zijn mijn ziel, mijn leven.
Lieflijk,vriendelijk,
Heer des hemels
schoon en heerlijk,
laat, getrouwe,
zo begeerlijk,
mij aanschouwen
mild in ’t geven,
uw erbarmen.
stralend, vorstelijk verheven.
Herder neem mij in uw armen.
6
Laat al het vrolijke geluid,
van stemmen, van viool en fluit,
te zijner ere klinken.
Hij staat voor altijd aan mijn zij.
Mijn schone liefste is van mij,
in Hem wil ik verzinken.
Laat ons samen
spelen zingen,
dansen springen
voor de Here,
die de koning is der ere.

Gebeden – stil gebed – Onze Vader
Lied 974:1, 4 en 5
1
Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

4
Zeg toch het goede aan,
ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw
nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet
zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft
eenzaamheid afgedaan.

5
God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

Zegen

________________

Collecten
De 1e collecte is voor de Diaconie (Herberg)
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45
Collecte Diaconie
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16
Collecte Kerk
___________________
Bloemen
De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
meneer en mevrouw van der Bunt – de Vries

