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Welkom en Mededelingen 

 

Dienst van de Voorbereiding 

(gemeente gaat staan)  

• Intochtslied PS. 84: 1, 3 

 

• Stil gebed 

• Votum en groet: 

• Klein Gloria  

                                   ERE ZIJ DE VADER EN DE ZOON  

                                   EN DE HEILIGE GEEST. 

                                   ALS IN DEN BEGINNNE 

                                   NU EN IMMER 

                                   EN VAN EEUWIGHEID TOT EEUWIGHEID.  

                                   AMEN 

(gemeente gaat zitten) 

• Gebed om heelmaking 

• De 10 leefregels / of  een leefregel  uit het Nieuwe Testament 

 
• Lied NLB 207 : 1, 3, 4 

 

Dienst van het Woord 

• Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

• Lezing uit het Oude Testament   2 Koningen 4:8-17 

 

Elisa en de vrouw uit Sunem 

8Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om 

te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. 9De vrouw zei tegen 

haar man: ‘Die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig. 10Laten we op het dak van ons 

huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten, dan kan hij zich 

daar terugtrekken als hij bij ons komt.’ 

11Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem 

ingerichte vertrek. 12Hij vroeg zijn knecht Gechazi de gastvrouw te roepen. Toen de vrouw op Gechazi’s 

verzoek naar boven was gekomen 13zei Elisa tegen Gechazi: ‘Vraag haar wat we voor haar kunnen doen in ruil 

voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten, of bij de 

bevelhebber van het leger?’ Maar de vrouw antwoordde: ‘Ik leef te midden van mijn eigen volk.’ 14Weer 

vroeg Elisa: ‘Kan ik echt niets voor haar doen?’ en Gechazi antwoordde: ‘Jawel, ze heeft geen zoon, en haar 

man is al oud.’ 15Toen zei Elisa: ‘Roep haar binnen.’ Gechazi riep haar, de vrouw kwam in de deuropening 

staan 16en Elisa zei tegen haar: ‘Vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen houden.’ ‘Nee, waarde 

godsman,’ antwoordde ze, ‘spiegelt u me toch niets voor.’ 17Maar de vrouw werd zwanger en precies een jaar 

later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd. 

 

• Lied:  Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Nlb 388 
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• Lezing uit het Nieuwe Testament Lucas 18:9-17 

 

De erfgenamen van het koninkrijk van God 

9Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende 

gelijkenis. 10‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een 

tollenaar. 11De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere 

mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12Ik vast 

tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” 13De tollenaar echter bleef op een afstand 

staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: 

“God, wees mij zondaar genadig.” 14Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen 

van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert 

zal verhoogd worden.’ 

15De mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken. Toen de 

leerlingen dat zagen, berispten ze hen. 16Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, 

houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 17Ik verzeker jullie: wie niet 

als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’ 

 

• Loflied  of lied bij de lezing : NLB 990 DE LAATSTEN WORDEN DE EERSTEN: 1, 2, 4, 6 

 

• Uitleg en Verkondiging   afbeelding 1,2,3 

 

• Antwoordlied  NLB 1005: NEDERLANDS VERSIE ZOEKEND NAAR LICHT: 1, REFR. 2, REFR., 5 REFR. 

 

Dienst van de gebeden en gaven 

• Dankgebed 

• Voorbeden  

• Stil gebed 

• Onze Vader 

 

• Collecte Diaconie, Kerk en Jeugdwerk 

 

Wegzending en Zegen 

• Slotlied NLB 993: 1, 2, 3, 7 Samen op de aarde 

 

• Zegen van de Heer 

             (beaamd door gemeente): 

                                                    

AMEN, AMEN, AMEN. 

 

 

 

 

 


