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Bemoediging 

voorganger: 

Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

Hemel en aarde heeft Hij gemaakt. 

voorganger: 

Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

Nooit laat hij los.  

* 





Drempelgebed 

voorganger: 

Van U, HEER, is de aarde en haar volheid. 

gemeente:  

Aan U behoren wij toe. 

voorganger: 

Van U, HEER, is de toekomst. 

gemeente:  

Onze tijden zijn in Uw hand. 



Drempelgebed 

voorganger: Vergeef ons, wat wij misdeden. 

gemeente: Laat ons in vrede leven. 

voorganger: met elkaar 

gemeente: en met allen,  

   die U op onze weg brengt, 

voorganger: door Jezus Christus,  

   Uw Zoon, onze Heer. 

gemeente: Amen. 

* 
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Vertaling: ‘Alle volken, looft de Heer!’ 
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Vertaling: ‘Alle volken, looft de Heer!’ 









Lezing: Jesaja 42 : 1 t/m 7. 

42 
1   Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, 

hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, 
ik heb hem met mijn geest vervuld. 
Hij zal alle volken het recht doen kennen. 

2   Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 
hij roept niet luidkeels in het openbaar; 

3   het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 

 



Lezing: Jesaja 42 : 1 t/m 7. 
4   Ongebroken en vol vuur 

zal hij het recht op aarde vestigen; 
de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 

5   Dit zegt God, de HEER, 
die de hemel heeft geschapen  
en uitgespannen, 
die de aarde heeft uitgehamerd 
met alles wat zij voortbrengt, 
die de mensen op aarde levensadem geeft, 
en levensgeest aan allen die daar verkeren: 

  



Lezing: Jesaja 42 : 1 t/m 7. 
6  In gerechtigheid heb ik, de HEER,  

jou geroepen. 
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 
ik neem je in dienst voor mijn verbond  
met de mensen en maak je tot een licht  
voor alle volken, 

7   om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 
wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
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Lezing: Lucas 13 : 10 t/m 17. 

Genezing op sabbat 
10Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge.  
11Er was daar ook een vrouw  

die al achttien jaar bezeten was  
door een geest die haar ziek maakte.  
Ze was helemaal krom  
en kon met geen mogelijkheid rechtop staan.  

12Toen Jezus haar zag,  
riep hij haar bij zich en zei tegen haar:  
‘U bent verlost van uw ziekte,’ 



Lezing: Lucas 13 : 10 t/m 17. 
13en hij legde haar de handen op.  

Meteen ging ze rechtop staan en loofde God.  
14Maar de leider van de synagoge werd boos 

omdat Jezus op sabbat genas en zei tegen de 
menigte: ‘Er zijn zes dagen om te werken. 
Kom dus op die dagen om u te laten genezen 
en niet als het sabbat is!’  

15Maar de Heer zei: ‘Huichelaars! Maakt niet 
ieder van jullie op sabbat zijn os of ezel los 
van de voederbak om hem te laten drinken?  



Lezing: Lucas 13 : 10 t/m 17. 
16Mocht deze vrouw,  

die een dochter is van Abraham  
en al achttien jaar door Satan geboeid werd 
gehouden, mocht zij op sabbat niet  
uit deze boeien worden losgemaakt?’  

17Toen hij dat zei,  
stonden al zijn tegenstanders beschaamd, 
maar de hele menigte was verheugd  
over de machtige daden  
die door hem werden verricht. 
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1e Diaconale collecte: NL 65 ABNA 0454 3147 01  
 

  

2e Collecte Kerkrentmeesterschap: 
NL 35 RABO 0373 7266 51 




























