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in de Slangenburgse kerk

Thema: 
VRIJ

voorganger ds. Helma van Loon
organist Theo Rougoor
m.m.v. Cantorij Laudate 

o.l.v. Theo Menting
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VOORBEREIDING

Orgel

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Cantorij zingt: Gij hebt ons in de moederschoot 

Gij hebt ons in de moederschoot gekend.
Zie ons in deze wereld, geef een weg.
De mensen sterven en zijn niet gelukkig.
De levende zijt Gij, geef ons uw woorden.
Zie ons in deze wereld, geef een weg.

Lied: LB 212: 1, 3 en 5 (allen); 2 en 4 (cantorij)
(de gemeente gaat staan)

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,

A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede is met u allen. 

A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed 
Kyrie en Gloria: LB 299d

Gebed, afgesloten met LB 335 (1x cantorij en 1x allen)

SCHRIFT

Schriftlezing NT: Lucas 4:14-22
Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws
over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de
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synagogen en werd door allen geprezen. Hij 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, werd 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, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’
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. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in
vervulling horen gaan.’ Allen betuigden hem hun bijval en verwonder-
den zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze
zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’

Lied: LB 530: 1 (cantorij) en 2 (allen)

Schriftlezing NT: Lucas 4: 23-30
En hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voor-
houden: Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord
hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’ Hij
vervolgde: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in
zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia,
toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in
het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in
Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een
weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren
er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand
van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’ Toen de aanwezigen
in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen
op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun
stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep
midden tussen hen door en vertrok.



Lied: LB 530: 3 (cantorij) en 4 (allen)

Preek

Orgel

Lied: In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, 
op U vertrouw ik en ’k ken geen angst, 
op U vertrouw ik en ’k ken geen angst.

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk
De cantorij zingt: LB 789

Slotlied: LB 864: 1, 2 en 5 (de gemeente gaat staan)

Zending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Orgel
Koffie, thee of limonade in de kring
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