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Thema: ‘Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel’ 

 
Orgelspel 
 
Welkom, mededelingen en voorbereidingsgebed 
 
Intochtslied   Psalm 149: 1 en 2 Halleluja, laat opgetogen 
 
Bemoediging en Groet 
 
Lied   Psalm 149: 3 
 
Kyriëgebed 
 
Glorialied  1008  Rechter in het licht  verheven 
 
Gebed om de Heilige Geest, bij de opening van de Bijbel 
 
Bijbellezingen uit NBV21  gelezen door Jokelien Harmsen 
 Mattheüs 6: 7 – 10  
     [7] Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, 
die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.  [8] 
Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie 
het Hem vragen.  [9] Bid daarom als volgt: 
  Onze Vader in de hemel, 
  laat uw naam geheiligd worden, 
   [10] laat uw koninkrijk komen, 
  laat uw wil gedaan worden 
  op aarde zoals in de hemel. 
 
    Lucas 4: 14 - 21 
     [14] Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het 
nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek.  [15] Hij gaf de mensen 
onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen.  [16] Hij kwam ook in 
Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar 
de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen,  [17] werd Hem de boekrol van de 
profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 
   [18] ‘De Geest van de Heer rust op Mij, 
  want Hij heeft Mij gezalfd. 
  Om aan armen het goede nieuws te brengen 
  heeft Hij Mij gezonden, 
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  om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
  en aan blinden het herstel van hun zicht, 
  om onderdrukten hun vrijheid te geven, 
   [19] om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 
 [20] Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de 
ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht.  [21] Hij zei tegen 
hen: ‘Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.’ 
 
Lied   435: 1 en 2 Heft op uw hoofden, poorten wijd 
 
Verkondiging 
 
Muziek/ orgelspel 
 
Lied    1006  Onze Vader in de hemel  
 
Aandacht voor collecte door ZWO werkgroep 
 
Gebeden Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Slotlied  Evang. Liedb. 270 Ga nu heen in vrede 
 
1  Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar, 
aan uw daag'lijks leven, 
uw gezin, uw werk. 
Wil u daaraan geven, 
dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 

2  Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 

 
Zegen 
 


