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Lezing: Psalm 113. 

113 
 

1   Halleluja! 
Loof, dienaars van de HEER, 
loof de naam van de HEER. 

2   De naam van de HEER zij geprezen 
van nu tot in eeuwigheid. 

3   Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, 
zij geloofd de naam van de HEER. 



Lezing: Psalm 113. 
 

4   Verheven boven alle volken is de HEER, 
verheven boven de hemel zijn luister. 

 

5   Wie is gelijk aan de HEER, onze God, 
die hoog daar boven zijn woning heeft, 

6   die zijn oog richt naar beneden, 
wie in de hemel en op de aarde? 
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7   Hij verheft uit het stof wie berooid is, 
uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert. 

8   Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten, 
bij de hoogsten van zijn volk. 

9   De onvruchtbare vrouw  
laat hij wonen in het huis, 
een vrolijke moeder van kinderen. 

 
Halleluja! 

* 





Lezing: Lucas 14 : 7 t/m 14. 
7   Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, 

want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen 
voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen:  

8   ‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd 
voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, 
want misschien is er wel iemand uitgenodigd 
die voornamer is dan u,  

9   en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: 
“Sta uw plaats aan hem af.”  
Dan zult u beschaamd de minste plaats 
moeten innemen.  
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10 Als u wordt uitgenodigd,  

kies dan de minste plaats,  
zodat uw gastheer tegen u zal zeggen:  
“Kom toch dichterbij!”  
Dan wordt u eer betoond ten overstaan van 
iedereen die samen met u aan tafel aanligt.  

11 Want wie zichzelf verhoogt  
zal vernederd worden,  
en wie zichzelf vernedert  
zal verhoogd worden.’ 
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12Hij zei ook tegen degene die hem had 

uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd 
aanbiedt of een feestmaal geeft,  
vraag dan niet uw vrienden, uw broers,  
uw verwanten of uw rijke buren,  
in de verwachting dat zij u op hun beurt  
zullen uitnodigen om iets terug te doen.  

13 Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan 
armen, kreupelen, verlamden en blinden uit.  

  



Lezing: Lucas 14 : 7 t/m 14. 
 

14 Dan zult u gelukkig zijn,  
zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, 
maar u zult ervoor beloond worden  
bij de opstanding van de rechtvaardigen.’ 

* 
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Staande Slotlied: Lied 416 : 1. 2, 3, 4. 



Staande Slotlied: Lied 416 : 1, 2. 3, 4. 



Staande Slotlied: Lied 416 : 1, 2. 3. 4. 



Staande Slotlied: Lied 416 : 1, 2, 3, 4. * 








