
Orde van dienst zondag 26 januari 2020 
PG Oostvoorne 
Voorganger: Barbara Broeren 
 
Thema: Jezus: een mens, profeet of Gods Zoon? 
 
Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst) 
 
[de gemeente gaat staan] 
 
Zingen: NLB 276 (Zomaar een dak boven wat hoofden / Woorden van ver, vallende sterren / Tafel 
van Een, brood om te weten) 
 
Stilte, bemoediging en groet 
 
[de gemeente gaat zitten] 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 
Zingen: Psalm 72:7 (Laat ons de grote naam bezingen; glorialied) 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen: Vertreklied 
 
[de kinderen steken de kaars aan en gaan naar de kinderkerk] 
 
Schriftlezing: Jesaja 61:1-9 
1De geest van God, de HEER, rust op mij, 
want de HEER heeft mij gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen 
heeft hij mij gezonden, 
om aan verslagen harten hoop te bieden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
en aan geketenden hun bevrijding, 
2om een genadejaar van de HEER uit te roepen 
en een dag van wraak voor onze God, 
om allen die treuren te troosten, 
3om aan Sions treurenden te schenken 
een kroon op hun hoofd in plaats van stof, 
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, 
feestkledij in plaats van verslagenheid. 
Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, 
geplant door de HEER als teken van zijn luister. 
4Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, 
de lang verlaten streken weer bevolken; 
ze herstellen de vervallen steden, 
verlaten sinds mensenheugenis. 
5Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen, 
vreemdelingen worden je dagloner of wijnbouwer. 
6En jullie worden priester van de HEER genoemd, 
dienaar van onze God zul je heten. 
Je zult je te goed doen aan de rijkdom 
door vreemde volken vergaard, 
je zult je met hun luister bekleden. 



7De smaad die je verdiende loon werd genoemd, 
je schande wordt je dubbel vergoed. 
Daarom erven zij dubbel van het land 
en is eeuwige vreugde hun deel. 
8Want ik, de HEER, heb het recht lief, 
ik haat offers van roofgoed. 
Ik zal hen getrouw belonen, 
een eeuwig verbond sluit ik met hen. 
9Hun kinderen zullen vermaard zijn bij alle volken, 
heel de aarde kent hun nageslacht. 
Dan zullen allen die hen zien erkennen: 
‘Dat zijn de kinderen die de HEER heeft gezegend.’ 
 
Zingen: NLB 146c:3,4 (Welgelukzalig is ieder te noemen / Hij is ‘t, die hemelen, zeeën en aarde) 
 
Schriftlezing: Lucas 4:14-22 
14Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in 
de hele streek. 15Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. 16Hij 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, 17werd 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, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
en aan blinden het herstel van hun zicht, 
om onderdrukten hun vrijheid te geven, 
19om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 
20Hij 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. 21Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze 
schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 22Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de 
genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’  
 
Zingen: NLB 146c:5,6 (O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden / Vreemdeling, die hier op aard 
moet gedogen) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: NLB 870:1-5 (Heilige God, geprezen zij / Godlof, aan ons is toegezegd / Een ander trad in 
onze plaats / Uw liefde, God, zo wijs en goed / Ja, meer dan ziel en leven zijn) 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Collectes  
 
[de kinderen komen terug uit de kinderkerk / kinderen in de crèche kunnen opgehaald worden] 
 
[de gemeente gaat staan] 
 
Zingen: NLB 534 (Hij die de blinden weer liet zien / Hij die de lammen lopen liet / Hij die de armen 
voedsel gaf / Hij die de doven horen deed) 
 
Wegzending en zegen 
Zingen: Amen. 


