
Onze Vader 
 
 Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid. Amen. 
 
 

GEZEGEND OP WEG 
 

 
 
 

- gemeente gaat staan - 
 

SLOTLIED – LB 416 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
ORGELSPEL 
 
 
 
In deze dienst: 
 
voorganger:    ds. Theo Menting 
ambtsdrager:    Gerrie Wams   
secondant:    Cor van Muiswinkel    
organist:    Frederiek Wester    
koster:     Johan Hamer    
beeld en geluid:    Ab Berendsen   
 

 
VIERPLEK WEHL 

Elfde zondag van de zomer – 28 augustus 2022 

 

DE VOORBEREIDING 
 
ORGELSPEL 
 
MORGENLIED - LB 217 
 
WELKOM, MEDEDELINGEN EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 
 

- gemeente gaat staan - 
 

STILTE 
 
DREMPELGEBED 
 

 V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 V. In uw handen, barmhartige God, 
  bevelen wij onszelf vandaag; 
  laat ons, van begin tot einde, 
  bewust zijn van uw aanwezigheid; 
  herinner ons eraan dat wij 
  in alle goeds dat we doen, U dienen; 
  maak ons attent en waakzaam, 
  zodat we in alles uw wil onderscheiden, 
  die ook vreugdevol vervullen, 
  tot eer en glorie van uw Naam, 
  Door Jezus Christus, onze Heer. 
 G. AMEN! 
 
PSALM VAN DE ZONDAG - LB 113 
 
VREDEGROET  
 

 V. Vrede zij met u allen! 
 G. VREDE OOK MET U! 
 

- gemeente gaat zitten - 
 



GEBED OM ONTFERMING 
na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger antwoordt de gemeente: 

 
 
 V. God schenke ons vergeving bevrijding, vertrouwen 
  en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze Heer. 
 G. AMEN! 
 
LOFLIED - LB 150a 
 
 

DE SCHRIFT GEOPEND 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING – Deuteronomium 24: 17-22 
 

U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen; 
van weduwen mag u het overkleed niet in pand nemen. 
Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte totdat de HEER, uw God, u heeft 
bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen. 
Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet 
teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, 
weduwen en wezen. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u 
onderneemt. En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u 
achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, 
weduwen en wezen.  
En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. 
De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. 
Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te 
handelen. 

 
LIED – LB 146: 1, 4, 5 
 
TWEEDE SCHRIFTLEZING – Lucas 14: 1-24 
 
Toen Hij op sabbat in het huis van een vooraanstaande farizeeër was, waar Hij 
voor een maaltijd was uitgenodigd, werd Hij scherp in het oog gehouden.  

Er was daar iemand met waterzucht. Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de 
farizeeën: ‘Is het toegestaan hem op sabbat te genezen of niet?’ Maar ze 
zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. En 
tegen de farizeeën en wetgeleerden zei Hij: ‘Als uw zoon of uw os in een put 
valt, dan haalt u hem er toch ook meteen uit, ook al is het sabbat?’ Ook daarop 
hadden ze geen antwoord. 
Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want Hij had gezien hoe ze de 
ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: ‘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, en dan moet uw gastheer 
tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste 
plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, 
zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: “Vriend, kom toch dichterbij!” 
Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aanligt. 
Want wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal 
worden verhoogd.’ 
Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer u een maaltijd 
aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw 
verwanten of uw rijke buren. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo 
doen zij iets voor u terug.  
Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en 
blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want 
u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’ 

 
LIED – LB 990 
 
VERKONDIGING 
 
STILTE 
 
ORGELSPEL 
 
LIED - LB 992 
 
 

DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
 
GEBEDEN 
 
 Dankgebed 
  
 Voorbeden 
 
 Stil gebed 


