




















Bemoediging: 

voorganger: 

Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

Die hemel en aarde maakt. 

voorganger: 

Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

Nooit laat hij los.  

* 





Drempelgebed: 

voorganger: 

HEER, keer U naar ons toe. 

gemeente:  

Doe ons weer leven met hart en ziel. 

Amen.  

* 





Staande: Lied 276 : 1, 2, 3.  



Staande: Lied 276 : 1. 2, 3.  



Staande: Lied 276 : 1, 2, 3.  



Staande: Lied 276 : 1. 2. 3. 



Staande: Lied 276 : 1, 2, 3,  



Staande: Lied 276 : 1, 2, 3. * 





Lied 146a : 1, 2, 4. 



Lied 146a : 1. 2, 4. 



Lied 146a : 1, 2, 4. 



Lied 146a : 1, 2. 4. 



Lied 146a : 1, 2, 4, 



Lied 146a : 1, 2, 4. * 





Lied 332: 1, 2, 3. 



Lied 332: 1, 2, 3. 



Lied 332: 1, 2, 3. * 





Lezing: Genesis 32 : 23 - 32. 
23 Het was nog nacht toen Jakob opstond en de 

Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, 
samen met zijn beide vrouwen,  
zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen.  

24 Nadat hij hen over de rivier had geholpen, 
bracht hij ook al zijn bezittingen  
naar de overkant.  

25 Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen,  
en er worstelde iemand met hem  
totdat de dag aanbrak. 



Lezing: Genesis 32 : 23 - 32. 
26 Toen de ander zag dat hij het niet van hem 

kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan,  
en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die 
worsteling ontwricht.  

27 Toen zei de ander:  
‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’  
Maar Jakob zei:  
‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’  

28 De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’  
‘Jakob,’ antwoordde hij.  



Lezing: Genesis 32 : 23 - 32. 
29 Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet 

Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God 
en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’  

30 Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’  
Maar hij kreeg ten antwoord:  
‘Waarom vraag je naar mijn naam?’  
Toen zegende die ander hem daar.  

31 Jakob noemde die plaats Peniël,  
‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan  

met God en ben toch in leven gebleven.’   
 



Lezing: Genesis 32 : 23 - 32. 
 

32 Zodra hij bij Peniël was overgestoken,  
zag hij de zon opkomen.  
Jakob liep mank.  

 

* 





Lied 121 : 1, 



Lied 121 : 1. * 





Lezing: Lucas 18 : 1 - 8. 

18 
1   Hij vertelde hun een gelijkenis over de nood-

zaak om altijd te bidden en niet op te geven:  
2   ‘Er was eens een rechter in een stad  

die geen ontzag had voor God en zich  
niets aan de mensen gelegen liet liggen.  

3   Er woonde ook een weduwe in die stad,  
die steeds weer naar hem toe ging  
met het verzoek: “Doe mij recht  
in het geschil met mijn tegenstander.”   



Lezing: Lucas 18 : 1 - 8. 
4   Maar lange tijd wilde hij dat niet doen.  

Ten slotte zei hij bij zichzelf:  
Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik 
mij niets aan de mensen gelegen liggen,  

5   toch zal ik die weduwe recht verschaffen 
omdat ze me last bezorgt.  
Anders blijft ze eindeloos bij me komen  
en vliegt ze me nog aan.’  

6   Toen zei de Heer:  
‘Luister naar wat deze rechter zegt,  
al minacht hij ook het recht.  



Lezing: Lucas 18 : 1 - 8. 
7   Zal God dan niet zeker recht verschaffen  

aan zijn uitverkorenen die dag en nacht  
tot hem roepen? Of laat hij hen wachten?  

8   Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal 
verschaffen.  
Maar als de Mensenzoon komt,  
zal hij dan geloof vinden op aarde?’ 

* 





Lied 902 : 1, 2, 3, 5. 



Lied 902 : 1. 2, 3, 5. 



Lied 902 : 1, 2, 3, 5. 



Lied 902 : 1, 2. 3, 5. 



Lied 902 : 1, 2, 3, 5. 



Lied 902 : 1, 2, 3. 5. 



Lied 902 : 1, 2, 3, 5, 



Lied 902 : 1, 2, 3, 5. * 





Nodiging: 

 

 

voorganger:   
Als teken van Zijn liefde  
voor allen, die Hem zoeken,  
nodigt Jezus Christus ons 
om deel te nemen aan Zijn maaltijd, 
Hij heeft gezegd:   
Zalig, die hongeren en dorsten  
naar de gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden. 
Komt dan, deel in Zijn gaven. 
Zo wil de Heer met ons zijn. 



Vredegroet: 

 

 

voorganger: De vrede van onze Heer  
           Jezus Christus zij met u allen 
gemeente:  en met u. 

voorganger: Laten we elkaar de vrede 
       van Christus toewensen…. 
 
( We groeten elkaar met vrede.) 





 

 

1e Collecte: Kerk in Actie (Zending) 

  

2e Collecte: Kerkrentmeesterschap 
3e Collecte: Ontmoetingshuis JOTA 



 

 

1e Collecte: Kerk in Actie (Zending) 

  



 

 

1e Collecte: Kerk in Actie (Zending) 

  



 

 

2e Collecte: Kerkrentmeesterschap 



 

 

3e Collecte: Ontmoetingshuis JOTA 



 

 

1e Collecte: Kerk in Actie (Zending) 

  

2e Collecte: Kerkrentmeesterschap 
3e Collecte: Ontmoetingshuis JOTA 





Tafelgebed: 

 

 

voorganger:   
U danken wij, HEER! 
God van overal en altijd, 
van hoogten en diepten, 
van mensen, dieren en planten, 
van water, lucht en aarde, 
Die alles goed maakt 
en alles vasthoudt, 
heilig is Uw Naam! 
 

gemeente:  Kom tot ons,  

   hier in ons midden! 



 

 

voorganger:   
In Jezus zien we wie U, HEER, bent:  
mens onder de mensen,   
bewogen om hun lot. 
Zo nam Hij de beker, dankte U  
en deelde Zichzelf uit als de liefde,  
waarin U tot ons komt.  
Telkens, wanneer we samenkomen 
rondom de Tafel breekt Hij het brood  
en schenkt Hij de wijn. 

gemeente:  Kom tot ons,  

   hier in ons midden! 

Tafelgebed: 



 

 

voorganger:   
Uw Geest is gekomen,  
Uw kracht om alles in een nieuw licht te 
zetten: brood en beker, die naar U wijzen;  
mensen, die op U lijken;  
Uw Koninkrijk op aarde, zoals in de hemel. 
Geroepen om in het nieuwe licht te leven 
maken we deel uit van de wereldwijde 
gemeente van Uw Zoon Jezus Christus. 
 

gemeente:  Kom tot ons,  

   hier in ons midden! 

Tafelgebed: 





Onze Vader 

 

Onze Vader, Die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 

Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alsook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 



Onze Vader 

 

En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht  
en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 

Amen. 
 

* 





Lied 377 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  
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Lied 377 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  * 





(Staande) Slotlied Lied 909 : 1, 2, 3. 



(Staande) Slotlied Lied 909 : 1. 2, 3. 



(Staande) Slotlied Lied 909 : 1, 2, 3. 



(Staande) Slotlied Lied 909 : 1, 2. 3. 



(Staande) Slotlied Lied 909 : 1, 2, 3, 



(Staande) Slotlied Lied 909 : 1, 2, 3. * 







 

 

1e Collecte: Kerk in Actie (Zending) 

  

2e Collecte: Kerkrentmeesterschap 
3e Collecte: Ontmoetingshuis JOTA 




