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Aanvang 9:30 uur
Link naar de uitzending
Voorganger: ds. Marco Roepers
Organist: Sibout Akkerman
Lector: Jansje Akkerman
Ouderling: Sjoukje de Boer
Diaken Harm Schuurmans

Dienst van Voorbereiding:
Orgelspel
Binnenkomst ambtsdragers, buiging ouderling van dienst en de voorganger, de
voorganger gaat vervolgens de preekstoel op
Welkom en Mededelingen (door ouderling van dienst)
Aanvangslied psalm 25: 7 en 8
7

Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond.
D’ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

8

Zie op mij in gunst van boven,
wees mij toch genadig, Heer!
Eenzaam ben ik en verschoven,
ja, d’ellende drukt mij neer.
’k Roep U aan in angst en smart,
duizend zorgen, duizend doden
kwellen mijn bekommerd hart:
voer mij uit mijn angst en noden!

1

Stil Gebed
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van Zijn handen
Groet
Genade barmhartigheid en vrede
zij u van God, de Vader
en van Christus Jezus, onze Heer
Amen
Gebed van toenadering
Kyrie
Laten God aanroepen vanuit de nood van de wereld. We zingen Kyrië eleison

Zingen gezang 544: 1, 2 en 3
1

Christus naar wie wij heten
heeft met zijn groot geduld
de wet en de profeten
ten einde toe vervuld.
2

Maar ons is aangezegd,
tot aan het eind der dingen
de uitgang te volbrengen,
de lange lijdensweg.
2

Geen licht is ons gebleven,
er is geen God te zien,
de dagen alle zeven
en de geboden tien,
dan deze ene naam;
die naam is alle nachten
ons heimelijk verwachten,
ons innerlijk geheim.

3

De duisternis te boven
al staat de nacht rondom,
zijn allen die geloven
dat Jezus is de zon.
Zij kiemen uit zijn graf,
zij bloeien uit zijn wonden,
zij worden uitgezonden
de nacht uit in de dag.

Dienst van het Woord:
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied Ik zag een kuikentje door Petra Montsma (ELB 445)
Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Tegen regen, tegen zonneschijn
Heer, zo wil ik bij U zijn
In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer
U bent mijn toevlucht
U bent mijn sterkte
U bent mijn schuilplaats
U o Heer
In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer
Ik zag een kuikentje
3

Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Zoals dat kuikentje
Klein en teer
Wil ik schuilen, o Heer
Lezingen: Lucas 13: 1-9, 31-35 door Jansje Akkerman
Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die Hem vertelden over de
Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun offerdieren. 2
Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle
andere Galileeërs, omdat ze dat lot ondergaan hebben? 3 Zeker niet, zeg Ik jullie,
maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. 4
Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat
zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5 Zeker niet,
zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als
zij.’
6 Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard
geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7 Hij
zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht
draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond
uit.” 8 Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik
de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. 9 Misschien zal hij
dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog
omhakken.”
31 Precies op dat ogenblik kwamen er enige farizeeën die tegen Hem zeiden:
‘Vertrek, ga weg van hier, want Herodes wil U doden!’ 32 Hij antwoordde: ‘Zeg
tegen die vos: “Let op, Ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees Ik
mensen, en op de derde dag bereik Ik de voltooiing.” 33 Maar Ik moet vandaag en
morgen en de volgende dag op weg blijven, want een profeet hoort niet om te
komen buiten Jeruzalem – 24424534 Jeruzalem, Jeruzalem, jij die de profeten doodt
en stenigt wie naar je toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb Ik je kinderen niet bijeen
willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie
hebben het niet gewild. 24635 Jullie tempel wordt aan zijn lot overgelaten. Ik
verzeker jullie: jullie zullen Mij niet meer zien, totdat je zult zeggen: “Gezegend Hij
die komt in de naam van de Heer!”’

Zingen Geloofsbelijdenis (staande): Gezang 342
1

In God de Vader op zijn troon
geloven wij, en in de Zoon,
uit God geboren voor de tijd –
Hem zij de macht, de majesteit!

2

En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
4

een sterke moeder bij haar kind.
3

Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.

4

Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.

5

Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.

6

Amen.

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Lied: gezang 941: 1, 2, 3 en 4
1

Waarom moest ik uw stem verstaan?
Waarom, Heer, moet ik tot U gaan
zo ongewende paden?
Waarom bracht Gij / die onrust mij
in ’t bloed is dat genade?

2

Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al ’t oude en vertrouwde?
O blinde schrik, – / mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?

3

Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt / bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?

4

Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land / naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.

5

Dienst van onze Dank/Antwoord:
Gebeden:
dankgebed,
voorbeden,
Stil gebed,
Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Inzamelen van de gaven
Slotlied: Gezang 802: 1, 2 en 4
1

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’

Refr: Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
2

Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.
Refrein
4

Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
6

richten pelgrims hun gezang.
Refrein
Heenzending en zegen
Ga nu heen in vrede met de zegen van onze God:
De Here zegent U en behoedt U.
De Here doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig
De Here verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede
afgesloten met het AMEN(3x)
De ouderling van dienst en voorganger buigen naar elkaar

7

