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Thema De levende Tora (Pnr. 1569)  Lucas 4: 21-30 Uitgesproken
 31 januari 2016 Protestantse wijkgemeente Kampen 
 
Viering Heilig Avondmaal 31 januari 2016; een viering onderweg 
 
Boven de stemmen van vele wateren,  
van de geweldige baren der zee,  
is de HEER geweldig in den hoge 
(Psalm 93:4) 
 
Kerkelijk jaar: 4e zondag van Epifanie 
 Schriftlezing Lucas 4: 21 – 30 
 
Synagogaal jaar: 21 Sjewat 5776 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge  
 Ex.18:1 – 20:23  (Sidra Jitro = Jetro).  
 
Vanmiddag om 17.00 uur staat deze Sidra centraal  
 in de Leerdienst Tora en Evangelie met dr. Henk Vreekamp 
 
Op 27 januari was het wereldwijd Holocaust Memorial Day,  
 door de Verenigde Naties gesteld op de dag dat concentratiekamp 
 Auschwitz werd bevrijd door het russische leger. 
 
Orde van de dienst: 
 
Bij binnenkomst kerkenraad - stil worden 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied Psalm 66: 1 en 2 

1 Breek, aarde, uit in jubelzangen,  
Gods glorierijke naam ter eer.  
Laat van alom Hem lof ontvangen.  
Geducht zijn uwe daden,  
Heer. Uw tegenstanders, diep gebogen,  
aanvaarden veinzend uw beleid.  
Heel d' aarde moet uw naam verhogen,  
psalmzingen uwe majesteit. 
 
 2 Komt, ziet nu de geduchte werken  
die God aan mensen heeft gedaan:  
Hij stelde aan de waatren perken,  
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.  
Laat zich ons hart in Hem verblijden:  
God houdt de volken in het oog.  
Zijn rijk is over alle tijden.  
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
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Klein Gloria Ere zij de Vader en de Zoon  

en de Heilige Geest 
Als in den beginne 
Nu en immer 
En van eeuwigheid tot eeuwigheid 

 
Inleiding 

 
Zingen Lied 273: 1 en 4 

1.Looft God, die zegent al wat leeft, 
der heem'len Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 
 
4.Looft God, want Hij spreekt onze taal, 
Hij troont op onze lof. 
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof. 
 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Kinderen komen naar voren  
Zingen ‘Samen in het licht’ 
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Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Schriftlezing (uit Naardense Bijbel) Jesaja 61:1-3 - Yolanda vd Kolk  

De geest van mijn Heer, 
de Ene, is over mij, 
want de Heer heeft mij gezalfd 
om goede boodschap te brengen aan verdrukten, 
hij heeft mij gezonden 
om te verbinden verbrokenen van hart, 
om uit te roepen tot gekerkerden: vrijlating!, 
tot opgeslotenen: ontgrendeling!, 
om uit te roepen een jaar van welbehagen 
voor de Ene, 
een dag van wrake voor onze God; 
om voor de rouwenden van Sion 
uit te stallen, om hun te geven:  
een hoofdtooi in plaats van as, 
verrukkelijke olie in plaats van rouw, 
een mantel van lofzang in plaats van een kwijnende geest; 
roepen zal men tot hen: 
godseiken der gerechtigheid, 
planting voor de Ene, bestemd voor luister! 

 
Zingen Psalm 145: 4 

4. Zij roemen in uw koningschap, o HEER,  
zij stellen in uw heerlijkheid hun eer.  
Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt:  
een vorst, bekleed met macht en majesteit.  
Uw heerschappij is over alle tijden,  
ieder geslacht zal zich in U verblijden.  
Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen 
en Gij richt op, die zijn terneergeslagen.. 

 
Schriftlezing (uit Naardense Bijbel) Lucas 4: 21-30 

Maar hij begint en zegt tot hen:  
heden  
is dit Schriftwoord in uw oren  
in vervulling gegaan! 
Allen hebben hem bijval betuigd,  
en zijn verwonderd geweest  
over die woorden vol genade  
die zijn voortgekomen uit zijn mond;  
en ook hebben ze gezegd:  
hij is toch de zoon van Jozef,- niet? 
Hij zegt tot hen:  
alle kans dat gij tot mij  
dit zinnebeeld zult zeggen  
‘heelmeester, genees jezelf!’-  
al wat we hebben gehoord  
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dat geschied is in Kafarnaoem,  
doe dat ook hier, in je vaderstad! 
Maar, zegt hij, amen, ik zeg u:  
niet één profeet is welkom in zijn vaderstad!- 
maar naar waarheid zeg ik u:  
vele weduwen zijn er in de dagen van Elia  
in Israël geweest,  
toen de hemel gesloten werd  
voor drie jaren en zes maanden,  
zodat er een grote honger woedde  
over heel het land, 
en tot niet één van haar werd Elia gestuurd,  
maar wel ‘naar Sarepta bij Sidon,  
tot een weduwvrouw’ (1 Kon. 17,9); 
en vele huidvraatlijders zijn er in Israël geweest  
ten tijde van de profeet Elisa,  
en niet één van hen werd gereinigd,  
maar wel Naäman de Syriër! 
Die in de samenkomst deze dingen horen  
worden allen vervuld van woede; 
ze staan op en werpen hem de stad uit;  
ze leiden hem naar de rand van de berg  
waarop hun stad gebouwd is,-  
om hem in de afgrond te gooien. 
Maar hij is  
midden tussen hen door ontkomen  
en vertrokken. 

 
Zingen Lied 339a 
 
Overdenking 
 
Zingen Lied 530 

1.De Geest des Heren is op Hem 
die tot verkondiging verkoren 
ons aanspreekt zodat wij het horen 
als hoorden wij Gods eigen stem 
 
2. Wat is het dat hij aan ons meldt? 
De blijde boodschap voor de armen:  
het overweldigend erbarmen 
dat ons gebroken hart herstelt.  
 
3. Dat de gevangenen bevrijdt 
en ons verlost uit schand' en schade  
en meldt het jaar van Gods genade,  
zijn recht en zijn barmhartigheid.  
 
4. Wij danken God voor deze stem  
die heeft geklonken in ons midden,  
ons aangevuurd heeft bij het bidden  
met uitzicht op Jeruzalem.  
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Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst (sommigen van hen brengen schaal, 
kan en beker) 
 
Zingen met de kinderen (op melodie van Ps. 136): 

Dank de Heer, kom in de kring, 
leef van de verwondering, 
dat ook jij erbij mag zijn, 
bij het brood en bij de wijn. 
 
Loof de Heer want Hij is goed, 
zie wat Jezus voor ons doet: 
brood wordt Hij voor ons, en wijn; 
ik mag gast aan tafel zijn. 

 
Tijdens en na dit lied wordt de tafel gereed gemaakt 
 
Viering van het Heilig Avondmaal, waarbij we een uitgereikte liturgie volgen 
 
Als slotlied op de beamer 
 
Zingen Lied 534? 

Leid Gij mij, wees mijn bevrijder, 
breng mij naar het vaderland. 
In de dreigende woestijnen, 
zoek ik naar Uw vaste hand. 
Brood des levens, brood des levens, 
manna, dat mijn honger stilt, 
manna, dat mijn honger stilt. 
 
Sla de rots en laat het stromen,  
Water dat mijn dorst geneest!  
Wijs in wolk en vuur mijn wegen  
Door de nacht van angst en vrees.  
Levend water, Levend water,  
dat mijn dorst voor altijd lest.  
dat mijn dorst voor altijd lest.   
 
Draag mij, als ik bang te moede, 
aankom bij de doodsjordaan. 
Die de dood hebt overwonnen, 
breng ook mij naar Kanaän, 
waar ik zingend, waar ik zingend, 
voor Uw aangezicht zal staan, 
voor Uw aangezicht zal staan. 

 
Zegen 
 
 
 


