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Dienst van de voorbereiding 

Ook deze morgen staan de 
kerkdeuren weer voor ons open om 
elkaar te ontmoeten en om met 
elkaar de Maaltijd  van de Heer te 
vieren. We worden welkom geheten 
door ouderling van dienst Alie 

Bouma.    
Na dit 
welkom 
zingen we 
met elkaar 

het openingslied, lied 66: 1 
en 2,”Breek, aarde, uit in 
jubelzangen” 
Na stil gebed en votum en 
groet zingen we het 6e vers 
van het zelfde lied, Gij, die 
God vreest, ik zal u 

spreken”   

 
Gebeden 
Het was wereldwijd de week van het gebed met 
als thema: “Het woord is aan jou”. Christenen 
uit Letland  hebben deze dienst ook voorbereid 
en we nemen hier iets van mee in het  gebed 
om ontferming. 
We zingen lied: 969: 1 en 2: “In Christus is noch 
west noch oost” 
Hierna volgt een gebed uit Letland. 
 

Dienst van de schriften 
De  lezing komt uit het evangelie van Lucas 4: 
14-21. Jezus, keerde, gesterkt door de Geest 
terug naar Galilea, waar Hij op de sabbat  naar 
de synagoge ging en voorlas uit Jesaja. 
 

 
We zingen alle verzen van lied 321 in 
wisselzang. “Niet als een storm, als een vloed” 
 
Overdenking 
Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar 
Galilea. Zijn roem was hem al vooruit gesneld. Hij 
werd door iedereen geprezen. Hadden ze hem al 
gemodelleerd zoals zij zelf wilden dat Hij zou 
zijn? Dat kan iemand die je bejubelt eenzaam 
maken. Jezus wil geen idol zijn, geen sterallures 
hebben. Hij is gekomen om mens van God te zijn 
met de mensen. Hij krijgt in de synagoge de 
boekrol van Jesaja overhandigd waar 
geschreven staat: “De geest van de Heer rust op 
Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan de 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, 
om een genadejaar van de Heer uit te roepen” 
Als Jezus weer gaat zitten zegt Hij: Vandaag 
hebben jullie deze schrifttekst in vervulling zien 
gaan. Jezus had niet eens 1 minuut nodig voor 
zijn preek. De mensen 
betuigen hun bijval en 
verwonderen zich. Dit is toch 
Jezus, de zoon van Jozef? 
Laat ook vandaag deze tekst 
binnenkomen en er vandaag 
naar leven, niet morgen. 
Jezus begon in Nazareth, een soort achterbuurt. 
Hij zal altijd aan de onderkant te vinden zijn. Het 
thema was deze week “Het woord is aan jou” 
Hoe draag ik het woord in mijn hart? Hoe draag 
ik het woord in mijn vlees, hoe leef ik? Als  ik het 
hoor met hart en ziel, kan het een explosie aan 
liefde in mijn leven bewerken, mij altijd weer 
vernieuwen en vrijmaken wat mij gevangen 
houdt. 
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Na stilte en muziek volgen de afkondigingen en 
de collectes. 
 

Maaltijd van de Heer 
Na gebed en stil gebed zingen we SOW 173: 1, 
“Wij worden genodigd aan tafel” 
Het tafelgebed wordt in beurtspraak gedaan. 
Het is lied 403 e, “Gezegend Gij, machtige 
God”. 
Ondertussen wordt het brood gebroken en de 
beker met wijn gevuld.  

Het 

tafelgebed wordt afgesloten met het 
gezamenlijk bidden van het Onze Vader.. 

Hierna wensen we 
elkaar de vrede toe. 
Dan zingen we lied 
408e ,”Agnus Dei” 
Ds. Wiebrig zingt de 
eerste drie regels solo 

en daarna zingt de gemeente het hele lied. 

Iedereen wordt 
uitgenodigd om aan 
te gaan aan de tafel van de Heer.  
Ondertussen zingen we lied 518: 3 en 4, “Gij 
schittert als een edelsteen”   
Daarna horen we liederen uit 
de wereldkerk. 
 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan naar fam. 
Broersma George 
Emersonstraat 12 
1e Collecte:  catechese en  
    Educatie. 
2e Collecte:  kerkelijk werk. 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied: 838: 1 en 3, “O grote 
God die liefde zijt” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hierna worden we heengezonden met de Zegen 
van de Heer. Deze zegen komt ook uit Letland.   
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