
           9e zondag van Epifanie  

Zondag 27 februari 2022  

 
  Dienst van Woord, Gebed en Zang 

 

 
 

PS: vergeet u niet na de dienst uw telefoon weer aan te zetten? 

In deze dienst: 

Voorganger: ds. Frank Leever uit Houten  

Organist: Marlene Lakerveld 

Ouderling: Willie Kok 

Diaken:  Greet Jongkind (L) 

Lector:   Ton Bos 

Ontvangst: Jannie v.d. Oever   

Koster:  Cees de Vos 

 

Welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Aanwezigen gaan staan. 

 

Bemoediging: 

v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a.: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

a.: en niet laat varen de werken van Zijn handen. 

v.: Genade zij u en vrede van God onze Vader  

     en van onze Heer Jezus Christus,  

     in de gemeenschap van de Heilige Geest. 

a.: Amen. 

  Allen gaan zitten 

 

Drempelgebed:  

v.: ………………………….. 

      …………………………. door Jezus Christus.   

a.: Amen   

 

Zingen:  Lied  92: 3, 7 en 8  (‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’) 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Gebed om ontferming: 

v.:  ……………………………. afgesloten met: 

v.: Heer, ontferm u over ons, 



a.: Heer, ontferm u over ons 

v.: Christus, ontferm u over ons, 

a.: Christus, ontferm u over ons 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons.   Amen 

 

Loflied:  Lied   146: 3, 4 en 5  (’Zing, mijn ziel, voor God uw Here’) 

 

1e Lezing:   Rechters 9: 1 - 18  
1 Abimelkech, de zoon van Jerubbaäl, ging naar Sichem, waar de familie van zijn moeder 

woonde, en zei tegen zijn ooms en tegen zijn neven: 2 ‘Leg de burgers van Sichem de vraag voor wie 

ze liever als heerser hebben: de zeventig zonen van Jerubbaäl gezamenlijk of één man. Die bovendien 

hun bloedverwant is.’ 3 Toen zijn ooms zijn vraag voorlegden aan de burgers van Sichem, spraken die 

hun voorkeur uit voor Abimelech, met als argument dat hij familie van hen was. 4 Ze gaven hem 

zeventig sjekel uit de tempel van Baäl-Berit. Met dat geld huurde Abimelech een legertje gewetenloze 

avonturiers. 5 Daarmee ging hij naar Ofra, naar het huis van zijn vader, waar hij zijn broers, de 

zeventig zonen van Jerubbaäl, stuk voor stuk ter dood bracht op een en dezelfde steen. Alleen Jotam, 

de jongste, wist te ontkomen, want hij had zich verstopt. 6 Daarop kwamen de burgers van Sichem en 

Bet-Millo bij de eik bij het gedenkteken in Sichem bijeen en riepen Abimelech tot koning uit. 

 7 Toen Jotam dit vernam, ging hij de Gerizim op en riep met stemverheffing vanaf de top: 

‘Hoor mij aan, burgers van Sichem, en God zal u verhoren! 8 Eens gingen de bomen eropuit om een 

koning te kiezen. Ze vroegen de olijfboom: “Wilt u onze koning zijn?” 9 Maar de olijfboom 

antwoordde: “Zou ik ophouden mijn olie af te staan, waarmee mensen en goden worden vereerd, om 

wat te wuiven boven de andere bomen uit?” 10 Toen vroegen ze het aan de vijgenboom: “En u, wilt u 

onze koning zijn?” 11 Maar de vijgenboom antwoordde: “Zou ik ophouden mijn zoete vruchten af te 

staan, om wat tre wuiven boven de andere bomen uit?” 12 Toen vroegen ze het aan de wijnstok: “En u, 

wilt u onze koning zijn?” 13 Maar de wijnstok antwoordde: “Zou ik ophouden mijn sap af te staan, dat 

goden en mensen verblijdt, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?” 14 Ten slotte vroegen de 

bomen aan de doornstruik: “En u, wilt u onze koning zijn?” 15 En de doornstruik antwoordde: “Als u 

mij werkelijk tot uw koning wilt zalven, kom dan maar hier, in mijn schaduw is het goed toeven. Maar 

zo niet dan zal er uit mijn takken een vuur komen dat de ceders van de Libanon zal verteren.” 
 16 Welnu, burgers van Sichem, als u te goeder trouw gehandeld hebt toen u Abimelech tot koning 

uitriep, als u Jerubbaäl en zijn familie de verschuldigde dankbaarheid hebt bewezen, als u mijn vader 

naar zijn verdienste hebt beloond 17 – hij is immers voor u ten strijde getrokken, hij heeft voor u zijn 

leven op het spel gezet, hij heeft u bevrijd uit de greep van Midjan, 18 maar u bent vandaag tegen mijn 

familie in opstand gekomen, u hebt de zonen van mijn vader, zeventig man, op een en dezelfde steen 

ter dood gebracht, u hebt Abimelech, de zoon van zijn slavin, tot uw koning uitgeroepen omdat hij 

familie van u is. 

 

l. Dit is het woord van de Heer. 

a. Wij danken God. 

 

Zingen:  Lied  313: 3   (‘Een rijke schat van wijsheid’) 

 

Evangelielezing: Lucas 6: 39 - 49 en 7: 16 
39 Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: “Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen 

ze dan niet beiden in een kuil? 40 Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich 

alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.  

 41 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je 

eigen oog niet opmerkt? 42 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog verwijderen,” 

terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan 

zal je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.  

 43 Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort. 44 Elke boom kan je aan zijn vruchten 

kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. 45 Een goed mens 



brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn 

slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. 

 46 Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? 47 Ik zal 

jullie vertellen op wie degene lijkt die bij mij komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: 48 hij 

lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond 

legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat 

het degelijk gebouwd was. 

 

7 16 Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons 

opgestaan,’ en: ‘God heeft zich om zijn volk bekommerd!’ 

 

v. Lof zij U Christus; 

a. In eeuwigheid. Amen 

 

Zingen:  Lied  313: 5   (‘Een rijke schat van wijsheid’) 

 

VERKONDIGING  

 

Orgelspel   

 

Zingen:  Lied  841   (‘Wat zijn de goede vruchten’) 

 

    GAVEN EN GEBEDEN 

Inzameling: 

De eerste rondgang is bestemd als bijdrage ter dekking van de kosten van een nieuwe keuken.  

De tweede rondgang voor de diaconie is bestemd voor het Werelddiaconaat / zending Rwanda. 

 

Dank- en Voorbeden 

v.: ……………………….. Met als acclamatie: 

a.: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

 

Slotlied  Lied  653: 1 en 5  (‘U kennen, uit en tot U leven’) 

 

Aanwezigen gaan staan.  

 

Wegzending en Zegen  

a.: `Amen` (3x gezongen) 

  

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel 

 

 

Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

 

De deurcollecte is bestemd voor de kerkvoogdij. 

 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Er is koffie en thee. U bent allemaal 

van harte welkom. 

 



Gaarne vragen we u uw gift over te maken:Voor de kerkvoogdij naar bankrekeningnr: NL96 RABO 

0307313727.Voor de diaconie naar bankrekeningnr: NL74 RABO 0307350207. 

 

 

Volgende week zondag, zondag 6 maart 2022, de 1e zondag van de Veertigdagentijd, is er een Dienst 

van Woord, Gebed en Zang. In deze dienst zal de zondagsschool aanwezig zijn. 

Voorganger is ds Márti Tüsky uit Utrecht.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Liederen:   Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 
Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 
 


