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7e zondag van Epifanie 
zondag 14 februari 2021 – Livestream https://youtu.be/ort5DdU17og 

 
“Heb je genoeg profiel als christen?” 

 
voorganger: Ds. R.J. van Amstel   muziek:  Peter Maat 
ouderling:  Jan van Keulen    voorzang: Gerdien Veen en Irma Beurmanjer 
diaken:  Piet Idzenga    licht/geluid: Wilbert Veen 
       livestream: Stefan Looij
 
Lied Ik ben – Sela 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collecten:  
1ste Diaconie 
2de Koningskerk 
 
DIENST VAN VOORBEREIDING 
 
Intochtslied Psalm 33 : 2 en 8 
 
2 
Zingt 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. 
Heemlen 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 heilge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, / geef ons moed en 
krachten 
nu en voor altijd. 

 
Groet van God 
 
Gebed tot God 
 
Woord van bemoediging en leefregel 
 
Lied 302 : 2 en 4 
 
2 
U, Vader, U aanbidden wij, 
wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, 
voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt onverwijld volbracht. 
Die Heer is onze Koning.

4 
O Heilge Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus' dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 
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Kinderbijdrage  
 
Maandtekst Spreuken 3 : 5 – 6 
Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. 
Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Smeekgebed en Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Bijbellezing Lucas 4 : 14 – 30 
 
14 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele 
streek. 15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen.  
 
16 Hij 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, 17 werd 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, 
19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 
 
20 Hij 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. 21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling 
horen gaan.’ 22 Allen 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?’  
 
23 En hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe 
alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’  
24 Hij vervolgde: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. 25 Maar ik zeg het 
jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het 
land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. 26 Toch werd Elia niet naar een van 
hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. 27 En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel 
mensen in Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’  
 
28 Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. 29 Ze sprongen op en dreven 
hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. 
30 Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. 
 
Lied Breng dank aan de Eeuwige 
 
Verkondiging “Heb je genoeg profiel als christen?” 
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Lied Apostolische Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God de Vader, 
de Almachtige Schepper des hemels en der 
aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heil'ge Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft  
onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan  
van de doden, 
opgevaren ten hemel, 

zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal 
om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof één heilige,  
algemene christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen. 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 

 
Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
 
Slotlied 968 : 2 en 5 
 
2 
Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kinderen van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs.

5 
Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

 
Heenzending en zegen van God 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied Vaste rots van mijn behoud 
 


