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Orgelspel



Welkomstwoord

Mededelingen kerkenraad



Voorzang

Zingen psalm 18: vers 1 en 2









Bemoediging & groet



Bemoediging

& 

Groet



Drempelgebed

Psalm 18: vers 5 en 6











Smeekgebed voor de

nood van de wereld

Gloria: Lied 305















Gebed bij de opening 

van het Woord



Schriftlezing

- Maleachi 2: 17 – 3:12



17Met jullie gepraat vallen jullie 

de HEER lastig, en dan vragen jullie: 

‘Hoezo vallen wij Hem lastig?’ Door te 

zeggen: ‘Iedereen die kwaad doet, is 

goed in de ogen van de HEER, zulke 

mensen bevallen Hem.’ Of: ‘Waar is nu 

de God die rechtspreekt?’



1Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de weg zal effenen. Opeens zal 

Hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het 

verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal Hij – zegt de HEER van de 

hemelse machten. 2Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind 

blijven wanneer Hij verschijnt? Hij is als het vuur van een edelsmid, als het loog 

van een wolwasser. 3Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het 

zuivert; de zonen van Levi zal Hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan 

zullen ze op de juiste wijze offergaven brengen aan de HEER. 4De offers van 

Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger 

jaren, zoals in de dagen van weleer. 5Ik zal naar jullie toe komen om recht te 

spreken, en Ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, 

tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en 

tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen 

plaats gunnen, want geen van allen hebben zij ontzag voor Mij – zegt 

de HEER van de hemelse machten.



6Ik, de HEER, ben niet veranderd, en jullie gedragen je nog 

altijd als nakomelingen van Jakob. 7Jullie voorouders     

hielden zich al niet aan mijn geboden, en ook jullie doen      

dat niet. Keer terug naar Mij – zegt de HEER van de hemelse 

machten –, dan zal Ik naar jullie terugkeren; en jullie zeggen: 

‘Hoezo moeten we terugkeren?’ 8Vinden jullie dat een mens 

God mag bestelen? Toch bestelen jullie Mij, en zeggen dan: 

‘Hoezo bestelen we U?’ Door de tienden en de andere 

heffingen achter te houden! 9Jullie zijn vervloekt en nogmaals 

vervloekt, en toch blijft het hele volk Mij bestelen.



Psalm 18: vers 8

10Stel Mij maar eens op de proef – zegt de HEER van    

de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn 

voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie 

dan of Ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en 

zegen in overvloed op je land laat neerdalen. 11Ik zal de 

sprinkhaan onschadelijk maken zodat hij de opbrengst van 

je akkers niet meer kan verwoesten, en de druiventros zal 

niet meer verdorren in je wijngaarden – zegt de HEER van 

de hemelse machten. 12Alle volken zullen jullie gelukkig 

prijzen, want jullie zullen wonen in een heerlijk land – zegt 

de HEER van de hemelse machten.







Schriftlezing

- Lucas 6: 17 – 26 



17Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij     

staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een   

groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals   

een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de 

kuststreek van Tyrus en Sidon. 18Ze waren gekomen om naar 

hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen; 

ook degenen die gekweld werden door onreine geesten 

werden genezen, 19en de hele menigte probeerde hem aan 

te raken, want er ging een kracht van hem uit die allen 

genas.
20Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig jullie 

die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God.



21Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd 

worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. 22Gelukkig zijn 

jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten 

en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk 

halen. 23Wees verheugd als die dag komt en spring op van 

blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. 

Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze 

hebben behandeld.
24Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al 

gehad. 25Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren. 

Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. 26Wee jullie 

wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders 

hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld.

Lied 612: vers 1







Verkondiging





Verkondiging

Lied 612: vers 2 en 3
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Pastorale mededelingen



Dankgebed en 

voorbeden



Slotlied

Lied 903: vers 1







Heenzending en Zegen



Een gezegende week gewenst



Orgelspel
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