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kleur: groen, de kleur van de schepping, het leven en de hoop. 
 
 
 
 

aanvangstijd: 10.00 uur 

Hartelijk welkom op deze 22e november in de kerk van Slan-
genburg. Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. Wij lezen over Jacob die in de nacht worstelt met …? Ja 
met wie eigenlijk. Met zijn eigen schuldgevoelens, met zijn 
angst voor het onder ogen komen van Esau die hij bedrogen 
heeft, met God? In elk geval gaat hij de volgende dag geze-
gend maar wel aangeslagen, dat wil zeggen hinkend, op weg. 
In de lezing uit het evangelie gaat het over recht doen. De 
redenering daar is die van als die al recht doet, hoeveel te meer 
zal God recht doen. Dat recht doen betreft hier een weduwe. 
De niet bepaald rechtvaardige rechter doet haar uit praktische 
overwegingen recht. Uit eigenbelang. Het gaat hem dus 
helemaal niet om dat recht doen. Toch is dat wel wat hij doet 
om geen last meer van haar te hebben. Als die nou niet 
bepaald rechtvaardige rechter al rechtvaardig handelt, hoeveel 
te meer God! 
Ik wens u een goede dienst, 
ds. Klaas A. Bakker 
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Welkom 
Mededelingen 
Aansteken van de kaarsen / gedicht 
 

Wij gaan staan 
 
v. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v. Zijn genade en vrede zij met u allen 
g. AMEN 
 
Drempelgebed 
v. Trouwe God, 
 uw nabijheid 
 brengt ons leven op adem 
 en schenkt ons moed en hoop. 
a. U DANKEN WIJ, HEER ONZE GOD.  
v. Vernieuw ons leven 
 met de gloed van uw liefde 
a. KEER ONS OM NAAR U TOE 
 EN RICHT ONZE VOETEN 
 OP WEGEN VAN LIEFDE EN VREDE. AMEN. 
 
Lied 513 

Wij gaan weer zitten. 
 

Kyrië en gloria 
 
Na ‘zo bidden wij’ zingen we: Lied 301g 
 
Gloria: Lied 713: 1, 2 en 5 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Na ‘zo bidden wij allen’: Lied 333 
 
Schriftlezing: Genesis 32, 22-31 
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. 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. 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.’ 32 Zodra 
hij bij Peniël was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jakob 
liep mank. 33 Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier 
die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heup-
spier niet, tot op de dag van vandaag.  
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Psalm 121: 1, 3 en 4 
 
Schriftlezing: Lucas 18, 1-8 
1 Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak 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.” 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 ver-
schaffen 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. 7 Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uit-
verkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen 
wachten? 8 Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal ver-
schaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof 
vinden op aarde?’ 
 
Lied 1008: 1, 2 en 3 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Stilte en orgelspel 
 
Lied 905: 1, 3 en 4 
 
Gebeden 
- Dankgebed 
- Voorbeden 
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- Stil gebed 
- Onze Vader 
 Onze Vader die in de hemelen zijt, 
  uw Naam worde geheiligd;   
  uw Koninkrijk kome,  
  uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
  Geef ons heden ons dagelijks brood; 
  en vergeef ons onze schulden, 
  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
  En leid ons niet in verzoeking,  
  maar verlos ons van de boze, 
  want van U is het Koninkrijk  
  en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 
 

Wij gaan staan 
 
Slotlied: lied 418: 1, 2 en 3 
 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
v. De Heer zij voor je 

  om je de weg te wijzen; 
de Heer zij achter je 
  om je te bewaren voor het kwaad; 
de Heer zij naast je 
  om je in de armen te sluiten 
  om je te beschermen tegen het gevaar; 
de Heer zij onder je 
  om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen; 
de Heer zij in je, 
  om je te troosten wanneer je verdriet hebt; 
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de Heer omgeve je als een beschermende muur, 
  wanneer de anderen over je heen vallen; 
de Heer zij boven je om je te zegenen 
Zo moge God je zegenen, 
vandaag, morgen en in de eeuwigheid. Amen. 

 
v.  De Heer zegene u en Hij behoede u 
  Hij geve u vrede. Amen. 
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