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VOORBEREIDING

Orgel

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken
Lied: Kom, adem ons open (1x cantorij, 1x allen) 

(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)

Lied: LB 67: 1 en 3

Inleiding

Kyriegebed, na ‘zo bidden wij’: LB 301g 

Glorialied: LB 875 (1 en 2 cantorij, 3 allen)

Gebed, afgesloten met LB 335 (2x cantorij en 2x allen)

SCHRIFT

Schriftlezing OT: Klaagliederen 3: 1-29
Ik ben de mens die te lijden heeft onder de stok van zijn toorn. Hij leidt mij

en voert mij – in een lichtloos duister. Tegen mij heft hij zijn hand op, steeds

opnieuw, dag na dag. Mijn vlees en mijn huid doet hij wegteren, en al mijn
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botten breekt hij. Hij sluit mij in en omringt me met gif en tegenspoed. Hij

laat mij in duisternis wonen, als de doden van eeuwen her. Hij trekt een

muur rond mij op, ik kan er niet uit; zwaar zijn mijn bronzen ketenen. Al

schreeuw ik en roep ik om hulp, hij wil mijn gebed niet horen. Hij verspert

mij de weg met rotsblokken, mijn paden maakt hij krom. Als een beer loert

hij op mij, als een leeuw in het verborgene. Hij dringt me opzij, hij ver-

scheurt me en verwoest mijn leven. Hij spant zijn boog en kiest mij als

doelwit voor zijn pijlen.

Hij treft mij in het hart met de pijlen uit zijn koker. Dag na dag moet ik het

ontgelden in het spotlied van mijn volk. Hij verzadigt mij met bittere

kruiden, hij geeft me alsem te drinken in overvloed, hij laat me mijn tanden

stukbijten op stenen, hij drukt mij neer in het stof. Mijn leven is verstoken

van vrede, geluk is mij vreemd geworden. Steeds denk ik: Verdwenen is

mijn glans, vervlogen mijn hoop op de HEER. Gedenk mijn nood en mijn

zwervend bestaan, de alsem en het gif. Telkens als ik mijn lot overdenk, ben

ik diep terneergeslagen. Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik

vast: Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen

grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw

trouw! Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem geves-

tigd. Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed

is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt. Goed is het als een

mens zijn juk draagt in zijn jeugd. Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig,

als het hem wordt opgelegd. Laat hij zich neerwerpen en stof likken, mis-

schien is er hoop.

Lied: LB 42: 3 

Evangelielezing: Lucas 6: 17-26
Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar

het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld,

evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kust-

streek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en

zich van hun ziekten te laten genezen; ook degenen die gekweld werden

door onreine geesten werden genezen, en de hele menigte probeerde hem

aan te raken, want er ging een kracht van hem uit die allen genas. Hij

richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig jullie die arm zijn, want



van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want

je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen.

Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon

haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen.

Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie

zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voor-

ouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld. Maar wee jullie

die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn,

want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en

huilen. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun

voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld.

Lied: LB 313: 5

Preek

Orgel

Lied: Zing voor de Heer

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk

Slotlied: LB 423 (1 en 2 cantorij, 3 allen)  (de gemeente gaat staan)

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

Orgel
Koffie, thee of limonade in de kring
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