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Thema: Het echte geluk 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 33: 2 en 8 
2. Zing al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde / overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
hem͜elen hoog verheven, / vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 

8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 

Bemoediging en Groet 

Klein Gloria (Lied 195) 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 320: 2 en 3 
2. Bemin uw Heer te allen tijd. 
Dien 'm met alles wat gij zijt. 
Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerst' en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 

3. – Bied uw naast' de help'nde hand. 
Spijzig d' armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweed' gebod is 't eerste gelijk; 
doe dit, en gij zult leven. 

Lezen   Lucas 6: 17-26 
door Annelie Weedage 
Toen Hij met hen de berg was afgedaald, bleef Hij staan op een plaats waar het vlak was. 
Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte men-
sen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren ge-
komen om naar Hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen; ook degenen 
die gekweld werden door onreine geesten werden genezen. De hele menigte probeerde 
Hem aan te raken omdat er kracht van Hem uitging en Hij iedereen genas. 
Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig jullie die arm zijn, want voor jullie is 
het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die nu honger hebben, want je zult verzadigd wor-
den. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jul-
lie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door 



het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie 
zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten 
op dezelfde wijze hebben behandeld. 
Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, 
want je zult honger lijden. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. Wee jul-
lie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse 
profeten op dezelfde wijze behandeld. 

Zingen  Lied 146c: 3, 5 en 7   
3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 

5. O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstige, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja!. 

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 

Uitleg en verkondiging 

Muziek  Het echte geluk - Reisgenoten 
Voor de mensen die weten dat ze God nodig hebben. 
Voor de mensen die treuren: ze worden getroost. 
Voor wie honger en dorst heeft naar de hemelse vrede 
voor hen is Gods wereld; dat heeft Hij beloofd. 

Voor de mensen die arm zijn met niks in hun handen. 
Voor de mensen die vluchten, op zoek naar een huis. 
Voor de mensen die lijden om wat ze geloven 
zij zijn uw kinderen en U brengt ze thuis. 

Het echte geluk is voor hen, is voor hen. 
Ja, het echte geluk is voor hen.  

Voor hen die verliezen en nooit kunnen winnen. 
Voor de mensen erbuiten, die niemand ziet staan. 
Voor de mensen die zwerven om de waarheid te vinden. 
Zij zullen U zien, U noemt ze bij naam. 

Het echte geluk is voor hen, is voor hen. 
Ja, het echte geluk is voor hen. 



Want een gebroken en verbrijzeld hart 
zult U, God, nooit verachten. 
U haalt tevoorschijn wat verloren was, 
U brengt de laatste weer naar voren. 

 Het echte geluk is voor hen, is voor hen. 
Ja, het echte geluk is voor hen.  

In memoriam Harm Everts 
Zingen  Lied 913: 1 (mel. The Rose) 
1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 

Gebeden 

Aankondiging collecte  
   
Kinderen komen terug uit de Kinderkerk 
Gesprekje met kinderen 

Slotlied  Lied 422 
1. Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 

2. Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


