
Liturgie 
Voor zondag 28 augustus 2022 

 

In de St. Jan te Deinum 

 

 

 

Voorganger Ds. R. Veenboer 

Organist R. Leeverink 

Lector W. van der Plas 

 

 

 

Orgelspel 

Welkom en mededingen 

 

Intochtspsalm: 68: 7 en 11 

V.: Onze hulp is in de naam van de Heer 

A.: DIE HEMEL EEN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V.: Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet 

A.: EN LEID ONS TOT UW VREDE 

 

Lied 975: 1 en 2 

Gebed om ontferming voor de nood van de wereld, 

na de woorden: “Zo roepen wij” afgesloten met:  

Lied 299j 

 



Zondagsgebed 

 

Schriftlezing: Deuteronomium 24: 17-22 

17U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen; van weduwen 

mag u het overkleed niet in pand nemen. 18Bedenk dat u zelf slaaf bent 

geweest in Egypte totdat de HEER, uw God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik 

u zo te handelen. 

19Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet 

teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, 

weduwen en wezen. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u 

onderneemt. 20En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u 

achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, 

weduwen en wezen. 21En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u 

niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en 

wezen. 22Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u 

zo te handelen. 

 

Lied 1008: 3 

Schriftlezing:  Lucas 14: 1 en 7-14 

1Toen Hij op sabbat in het huis van een vooraanstaande farizeeër was, waar 

Hij voor een maaltijd was uitgenodigd, werd Hij scherp in het oog gehouden. 

7Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want Hij had gezien hoe ze de 

ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: 8‘Wanneer u door iemand 

wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want 

misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, 9en dan moet 

uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u 

beschaamd de minste plaats moeten innemen. 10Als u wordt uitgenodigd, kies 

dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: “Vriend, kom 

toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die 

samen met u aanligt. 11Want wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en 

wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.’ 



12Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer u een maaltijd 

aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw 

verwanten of uw rijke buren. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo 

doen zij iets voor u terug. 13Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, 

kreupelen, verlamden en blinden uit. 14Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij 

niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de 

opstanding van de rechtvaardigen.’ 

 

Lied 991: 2, 4, 6 en 7 

Overweging 

 

Orgelspel 

Lied 994 

 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Toelichting op de collecte door de diaken 

 

Slotlied 422 

Zegen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


