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Welkom
Openingslied: Psalm 72: 1 en 4
1.Geef, Heer, de Koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's Konings zoon om uwe knechten,
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv’len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt Hij op.
4. Hij zal de rechter zijn der armen.
Hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.
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Laten we de drie-ene God aanroepen:
God, onze Vader, U kroont uw schepping met recht en genade.
Wij komen samen om U te aanbidden.
Jezus Christus, Uw kruis brengt nieuw leven en gerechtigheid.
Wij komen samen om U te aanbidden.
Heilige Geest, U inspireert ons tot daden van recht
Wij komen samen om U te aanbidden.
De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest,
zij met u allen.
En ook met U.

Inleidend woord

Schuldbelijdenis
Na de zin : ‘Heer ontferm U’ antwoorden wij samen met hetzelfde: ’Heer
ontferm U’
Lofzang: op mel. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven
1. Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,
laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden
stralende zon, van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw hand
2. Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen,
uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen;
Gij houdt de wacht en ook al dreigt soms de nacht,
reeds glanst het licht van de morgen.
4. Vader, U loven wij - draag ons door schade en schande,
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden;
Christus, ons licht, op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen!
Gebed bij de opening van het Woord
1e lezing: Deut. 16:10-20
10
U moet voor de HEER, uw God, het Wekenfeest vieren, zo uitbundig
als uw vrijwillige gaven het toelaten, naar de mate waarin de HEER, uw
God, u zegent. 11Ten overstaan van hem moet u dan feestvieren, samen
met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, de Levieten die bij
u in de stad wonen, en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen.
Doe dat op de plaats die de HEER, uw God, zal kiezen om er zijn naam
te laten wonen. 12Bedenk dat u zelf in Egypte slaaf bent geweest; houd u
daarom zorgvuldig aan deze voorschriften.
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Wanneer het graan is gedorst en de druiven zijn geperst, moet u
gedurende zeven dagen het Loofhuttenfeest vieren. 14Vier dan uitbundig
feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de
Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de
stad wonen. 15Zeven dagen lang moet u voor de HEER, uw God,
feestvieren op de plaats van zijn keuze. Hij zal immers al uw werk
zegenen en u een rijke oogst geven. Vier daarom uitbundig feest.
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Driemaal per jaar moeten alle mannen dus voor de HEER, uw God,
verschijnen op de plaats die hij zal kiezen: voor het feest van het
Ongedesemde brood, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Ze mogen
daar niet met lege handen komen; 17ieder moet geven naar de mate
waarin de HEER, uw God, hem heeft gezegend.
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Stel in alle steden die de HEER, uw God, u in uw stamgebieden zal
geven, rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor een
zuivere rechtspraak. 19U mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet
partijdig zijn. U mag geen steekpenningen aannemen, want
steekpenningen maken het oog van de wijze blind en de stem van de
rechtvaardige vals. 20Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in
leven blijven en mag u het land dat de HEER, uw God, u zal geven, in
bezit nemen.
Lied 316 n(N.L.)
1. Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.
2. Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die 's levens raadsel kan verklaren.
3. Het is ook in de hemel niet
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart toespreken.

4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.
Evangelielezing: Lucas 4:14-21
14
Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws
over hem verspreidde zich in de hele streek. 15Hij gaf onderricht in de
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:
‘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.’
20
Hij 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 hebben jullie deze schrifttekst in
vervulling horen gaan.’ 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:
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‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad.

Lied 534 (N.L.)
1. Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden,
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.
2. Hij die de lammen lopen liet,
hun dode krachten deed ontvlammen,
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.
3. Hij die de armen voedsel gaf,
met overdaad hen kwam verwarmen,
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
4. Hij die de doven horen deed,
hun eigen oren deed geloven,
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.
Overdenking
Lied 990 (N.L.)
1. De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen,
de dienaar heet een zoon.
2. O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.

3. Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.
4. Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.
5. Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.
6. De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.
Geloofsbelijdenis (mel. Lied 913 N.L)
Ik geloof in God, de Vader,
groot in wijsheid, groot in macht,
die de hemel en de aarde
door zijn Woord heeft voortgebracht.
Die de mens als kroon der schepping
naar zijn beeld geschapen heeft
en nog in zijn grote liefde
alles draagt en aanzien geeft.

Ik geloof in Jezus Christus
’s Vaders ééngeboren Zoon,
mens geworden om ons mensen,
lijdend onze smaad en hoon;
die gestorven aan de zonde
opstond ter rechtvaardiging
en ten hemel is gevaren
waar Hij alle macht ontving.
Ik geloof de Heilige Geest die
God als Gids gegeven heeft
en een kerk die in alle tijden
enkel op zijn adem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving
en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven,
dat in God geborgen is.
Vredeswens
Intussen zingen wij lied 421:
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.
Voornemen voor gerechtigheid
Pastorale mededelingen en gebedsintenties
Dankgebed en voorbeden
Wij antwoorden tussendoor met:
Spreidt uw dragende vleugels onder ons uit.( gesproken)
Stil gebed

Onze Vader-oecumenisch
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Collecte
Slotlied: Evangelisch liedboek)
Zoek eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit alles krijgt u bovendien, hallelu halleluja.
Refrein:
Halleluja, halleluja, )
halleluja, halleluja. ) 4x
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord.
dat door de Heer gesproken wordt,
hallelu,halleluja. Refrein
Bid en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan
hallelu, halleluja Refrein.
Wegzending en zegen

