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Inleiding op de dienst: 
In de Lutherse traditie wordt deze zondag 

de naam Septuagesima gegeven. Het is de 

zeventigste dag voor Pasen. Dit feest valt 

dit jaar laat. En zo zijn er extra veel 

zondagen voorafgaand aan de 

Veertigdagentijd.  

We lezen vanmorgen een stukje uit het 

onderricht van Jezus aan zijn leerlingen uit 

Lucas 6. Het zijn woorden die ons vooral 

bekend zijn uit de Bergrede van Mattheüs. 

Het zijn zogenaamde zaligsprekingen en 

vervloekingen.  

Ook de profeet Jeremia stelt die twee 

posities tegenover elkaar, vloek en zegen. 

De dichter van Psalm 1 heeft dezelfde 

invalshoek als Jeremia, maar hij begint met 

een gelukwens voor iedereen die leeft 

volgens de Thora.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt:  Preludium en fuga in d  
                                         van W. Boyce 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken.  
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: 280: koor 1, 3 
                                  allen: 2, 4 en 5 
              ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
V: De Heer zal bij u zijn 
A: Ook met u zij de Heer 
V: Onze hulp is van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Gebed van verootmoediging 

 

Genadeverkondiging 

 

Zingen de Leefregels: 

Lied 310: koor 1 en 3 

                 allen 2, 4 en 5 

            ‘Een is de Heer, de God der goden’ 

 

Gebed van de zondag 

 

Lezing: Jeremia 17: 5-8 

 

Zingen: Psalm 1: allen 1, lezen 2, allen 3 

 

Lezing: Lucas 6: 17-26 
 



 

 

We wensen u een goede week! 

Zingen: lied 991: koor 1 en 3 
                             allen 2 en 4 
                       ‘De eersten zijn de laatsten’ 
 
Uitleg en Verkondiging 
 

Orgelspel 
 

Zingen: lied 528: koor 1, 3 

                              allen 2, 4 en 5    

                        ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’ 

                          

Gebeden, afgesloten met Onze Vader 
 
Aankondiging collecte en bloemengroet 
 
Slotlied: 418: 1, 2 en 3 
                      ‘God schenk ons de kracht’ 

 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Pièce d’ orgue 
                           van G. Dandrieu 
 
We blijven zitten tot het orgel is 
uitgespeeld. 
 
  
  
 
 
 
 
 

Collectes:  

1. Kerk in Actie: Noodhulp 
Nepal: Meer werkgelegenheid voor 

jongeren  

Omdat de 

werkloosheid in 

Nepal hoog is, 

vertrekken veel 

jongeren naar 

India, Maleisië of 

de Golfstaten.  

Daar zijn de 

arbeidsomstandig-

heden erbarmelijk 

en de lonen laag. 

Door de corona-

pandemie moesten veel van deze 

arbeidsmigranten terugkeren.  

Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 

jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun 

eigen omgeving een menswaardig bestaan 

kunnen opbouwen. De jongeren krijgen 

een landbouwtraining of vakopleiding en 

een stageplek en coaching. Ook worden zij 

in contact gebracht met afnemers of 

werkgevers. 
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2. Kerkhuishouding 

    Kosten erediensten 

     

 

 
 

 

 

 

 

 


