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Psalm 107: 1 en 4

Welkom



vervolg



vers 4



vervolg



stilte



Stil gebed

Bemoediging 

Groet

Psalm 72: 6 en 7



vervolg



vers 7



vervolg



Gebed



Gebed om ontferming

Lied: Heer, U doorgrondt en kent mij



Gebed 



Lied 314: 1 en 2

Gebed



vervolg



vers 2



vervolg



Schriftlezingen



1e Schriftlezing:

Jesaja 30: 15 t/m 21



vervolg

15Dit zei God, de HEER,

de Heilige van Israël:

‘In rust en inkeer ligt jullie redding,

in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’

Maar jullie wilden niet.
16Jullie zeiden: ‘Nee!

Te paard vluchten we weg!’ –

Vluchten zúl je!

‘Wij gaan er razendsnel vandoor!’ –

Razendsnel word je ingehaald.



vervolg

17Duizend zullen er vluchten voor het dreigen 

van één,

voor het dreigen van vijf vluchten jullie allen.

Al wat er van jullie rest

is als een paal op een bergtop,

als een vaandel op een heuvel.
18En toch wacht de HEER op het ogenblik

dat Hij jullie genadig kan zijn;

toch zal Hij zich oprichten

om zich over jullie te ontfermen.



Want de HEER is een God van recht.

Gelukkig de mens die op Hem wacht.
19Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je 

hoeft geen tranen meer te storten. Want Hij zal 

zich over je ontfermen als je weeklaagt, Hij zal 

antwoorden zodra Hij je hoort. 20De Heer zal 

jullie brood geven in de benauwenis en water in 

de nood. Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet 

langer verbergen. Met eigen ogen zul je je 

leermeester zien,
vervolg



21met eigen oren zul je een stem achter je 

horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet 

volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’

2e Schriftlezing



2e Schriftlezing:

Lucas 13: 22 t/m 30



vervolg

22Op weg naar Jeruzalem trok Hij verder 

langs steden en dorpen, terwijl Hij onderricht 

gaf. 23Iemand vroeg Hem: ‘Heer, zijn er maar 

weinigen die worden gered?’ Hij 

antwoordde: 24‘Doe alle moeite om door de 

smalle deur naar binnen te gaan, want velen, 

zeg Ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan 

maar er niet in slagen. 25Als de heer des huizes 

eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, 

en jullie staan buiten op de deur te kloppen



vervolg

en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan 

zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar 

komen jullie vandaan?” 26Jullie zullen zeggen: 

“We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken 

en u hebt in onze straten onderricht 

gegeven.” 27Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik 

ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg 

met jullie, onrechtplegers!” 28Dan zullen jullie 

jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, 

Isaak en Jakob en al de profeten



Lied 314: 3

in het koninkrijk van God ziet, maar zelf 

buitengesloten wordt. 29Uit het oosten en het 

westen en uit het noorden en het zuiden zullen 

ze komen, en ze zullen aanliggen bij het 

feestmaal in het koninkrijk van God. 30En bedenk 

wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en 

er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’



vervolg



Preek 



Preek

Lied 388





Lied 388: 1, 2, 3, 4 en 5



vervolg



vers 2



vervolg



vers 3



vervolg



vers 4



vervolg



vers 5



vervolg



Pastorale mededelingen



Pastorale mededelingen

Gebed



collecteaankondiging

Dankzegging

Voorbeden 

Stil gebed

Onze Vader
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Lied 726: 1 en 6



vervolg



vers 6



vervolg



Zegen



Wegzending en zegen

Gezongen: Amen



Er is gelegenheid tot het samen 

drinken van koffie, thee of limonade



Een gezegende week gewenst
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