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Orgelspel



Zingen Psalm 67: vers 1 en 2

Welkomstwoord

Mededelingen kerkenraad













Bemoediging & groet



Bemoediging

& 

Groet



Openingsgebed

Schriftlezing



Schriftlezing

- Lucas 4: 14-30



14Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het 

nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek. 15Hij gaf de mensen 

onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. 16Hij kwam ook in 

Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op 

sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, 17werd Hem de 

boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats 

waar geschreven staat:

18‘De Geest van de Heer rust op Mij,

want Hij heeft Mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen

heeft Hij Mij gezonden,

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan blinden het herstel van hun zicht,

om onderdrukten hun vrijheid te geven,
19om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’



20Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging 

weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren 

op Hem gericht. 21Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de schrifttekst die 

jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.’ 22Allen betuigden Hem hun 

bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn 

mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ 23En Hij 

zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie Me dit gezegde voorhouden: 

Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat 

het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’ 24Hij 

vervolgde: ‘Luister, Ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in 

zijn vaderstad. 25Maar Ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, 

toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in 

het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in 

Israël.



Lied 313: vers 1, 3 en 4

26Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, 

maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. 27En in 

de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in 

Israël met een huidziekte die hen onrein maakte. Toch 

werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër 

Naäman.’ 28Toen de aanwezigen in de synagoge dit 

hoorden, ontstaken ze in grote woede. 29Ze sprongen 

op en dreven Hem de stad uit, naar de rand van de 

berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem in de 

afgrond te storten. 30Maar Hij liep midden tussen hen 

door en vertrok.





















Verkondiging





Verkondiging

Lied 534











De tafel voor het avondmaal 

wordt gereed gemaakt



Pastorale mededelingen
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Nodiging voor het 

Heilig Avondmaal





Vredegroet



Lofprijzing en instellingswoorden

Verheft Uw handen



Als geloofsbelijdenis zingen wij staande:

Lied 340b















Avondmaalsgebed

Voorbeden & stil gebed

Onze Vader



Gemeenschap 

van brood en wijn



Lezing uit Psalm 116

Dankgebed



Slotlied

Psalm 116: vers 6 en 8







Heenzending en Zegen



Een gezegende week gewenst



Orgelspel
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