
 

Liturgie zondagavond 4 september 2022 
Voorganger: Ds. G. J. Hiensch, Schoonhoven 
Organist: Cock Zwaan 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 66: 4 (staande) 
 
Looft, looft den HEER der legerscharen, 
O volken, heft een lofzang aan; 
Hij wil ons in het leven sparen, 
Ons hoeden op de steilste paân, 
Voor wank'len onzen voet bevrijden. 
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, 
En ons gelouterd door het lijden, 
Gelijk het zilver wordt beproefd. 
 

We worden stil voor onze God 
 

Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 123: 1 
 
Ik hef tot U, die in den hemel zit, 
Mijn ogen op, en bid; 
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, 
Om nooddruft te begeren, 
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen, 
Om hulp of gunst te vragen; 
Zo slaan wij 't oog op onzen HEER, tot Hij 
Ook ons genadig zij. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 116: 1 
 
God heb ik lief; want die getrouwe HEER 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 



 

Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezing: Lukas 14: 1 – 14 
 

Genezing op de sabbat 
1. En het gebeurde, toen Hij in het huis van een van de 

leiders van de Farizeeën gekomen was op een sabbat om 
brood te eten, dat zij scherp op Hem letten. 

2.  En zie, voor Hem stond iemand die leed aan waterzucht. 
3.  En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en 

Farizeeën: Is het geoorloofd op de sabbat gezond te 
maken? 

4.  Maar zij zwegen. En Hij greep hem vast, genas hem en liet 
hem gaan. 

5.  En Hij zei, terwijl Hij Zich tot hen richtte: Wie van u zal, 
wanneer zijn ezel of os in een put valt, deze er niet meteen 
uittrekken op de dag van de sabbat? 

6.  En zij konden Hem daarop geen antwoord geven. 
 

Oproep tot nederigheid 
7.  En Hij sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen Hij 

merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij 
zei tegen hen: 

8.  Wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, 
ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet 
misschien iemand die voornamer is dan u, door hem 
uitgenodigd is, 

9.  en hij die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen 
zeggen: Geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande 
de laatste plaats beginnen in te nemen. 

10.  Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga er heen en ga op de 
laatste plaats aanliggen, opdat, als hij komt die u 
uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: Vriend, kom 
hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die 
met u aanliggen. 

11.  Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en 
wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. 

 



 

De onbaatzuchtige gastheer 
12.  En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: 

Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan 
niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet uw 
familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun 
beurt terugvragen en het u vergolden wordt. 

13.  Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig 
dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. 

14.  En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te 
vergelden. Want het zal u vergolden worden in de 
opstanding van de rechtvaardigen. 

 

Zingen: Psalm 75: 1, 2, 3 en 4 (Weerklank) 
 

1. U alleen, U loven wij, 
ja, wij loven U, o Heer. 
Wij verkondigen uw eer, 
want uw naam is ons nabij. 
Daarom roemt het hele land 
al de wondren van uw hand. 

 

2. Ik bepaal mijn eigen tijd 
en Ik oordeel volgens recht. 
Is geen fundament meer hecht, 
mist de wereld vastigheid? 
Ik heb naar mijn hoge wet 
haar pilaren vastgezet. 

 

3. Tot de trotsen klinkt mijn woord: 
wees in hoogmoed niet verblind. 
En tot hem die ’t kwaad bemint: 
ga niet in uw dwaasheid voort. 
Hef uw hoorn niet trots omhoog, 
spreek niet met geheven hoofd. 

 

4. Oost noch west verleent u macht, 
ook geen bergland of woestijn, 
want God zelf zal rechter zijn. 
Waar u ook uw hulp verwacht, 
wat uw trotsheid ook beoogt: 
Hij vernedert, Hij verhoogt. 



 

Verkondiging: Tekst: Lukas 14: 7 - 14 
 
Zingen: Gezang 70: 1 – 6 (LvdK) 
 

1. De laatsten worden de eersten, 
wie knielde krijgt een troon, 
de knechten mogen heersen, 
de dienaar heet een zoon. 

 
2. Heer, o eerstgeboren 

van allen uit de dood, 
Gij zoekt wat is verloren, 
Gij maakt het leven groot. 

 
3. Gij die als allerlaatste 

ter wereld wederkomt, 
Gij wijst ons onze plaatsen 
wanneer de strijd verstomt. 

 
4. Wie zelf zich hoog verheffen, 

die slaat zijn oordeel neer, 
de bergen worden vereffend, 
de zee zwijgt voor de Heer. 

 
5. Maar wie zich heeft gebogen 

voor wat Hij geboden heeft, 
die zal Hij ook verhogen 
zo waar Hij eeuwig leeft. 

 
6. De laatsten worden de eersten, 

wie knielde krijgt een troon, 
wie slaaf was mag nu heersen, 
de vreemdeling wordt zoon. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
 
 
 



 

Inzameling gaven 
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4 september 2022

Zingen: Psalm 119: 22 (Weerklank) (staande) 
 
De HEER is al mijn deel. Ik ben uw knecht 
en ik zal houden wat er staat geschreven. 
Van harte zoek ik ’t heil mij toegezegd, 
uw goede gunst die mij geleidt ten leven. 
Genade, HEER, Gij die mijn pleit beslecht, 
Gij die mij uw belofte hebt gegeven. 
 
Zegen 
 


