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Zondag 19 September 2021     
 
 

 

 
Geneesheer, 
genees uzelf 

 
Voorganger: Ds. Erik de Waard   
Lector:   Annie Benjamin 
 
 
 
In verband met het ontbreken van piano 

 begeleiding hebben we opnames van de liederen. 
 Voel je vrij om mee te zingen. 

 
 
   

  https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087-Kerkelijk-Centrum-Emmaus 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087-Kerkelijk-Centrum-Emmaus


Muziek Ramon Humet, Walk inside (van de cd Light) 
 

Moment van stilte 
 

Aansteken van de paaskaars (wij gaan staan voor Het licht) 
 

Lied :  De dag gaat open voor het woord des Heren NLB 217 

 

2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 
 

3. Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
 

4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 



(hierna gaan we zitten) 
 

Bemoediging en groet 
 

Roep om ontferming 
 

Glorialied: Kondig het jubelend aan NLB 659 

 
2. Zing met een juichende stem, 
adem weer opgetogen, 
dit is Jeruzalem, 
ere zij God in den hoge! 
 

3. Hier heeft de Heer ons geleid, 
hier doet Hij Israël wonen 
uit de ellende bevrijd, 
God zal het lijden ons lonen. 
 

4. Wandelend in de woestijn 
hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 
 



5. Overvloed, overvloed Gods, 
sprengen van water en leven, 
bloed uit de flank van de rots, 
water en bloed om het even; 
 

6. daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondig het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 

 

Inleiding 
 

Muziek Schubert, Die Winterreise: Irrlicht (uitvoering van Dietrich Fischer Dieskau en Alfred Brendel. 
 

Aansteken kaarsen op de lezenaar 
 

1e Schriftlezing uit het evangelie van Lucas:  
         Lukas 4, 14-23a NBV 

Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar 
Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de 
hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd 
door allen geprezen. 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, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja 
overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar 
geschreven staat: 
‘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, 
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 



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. 21Hij zei tegen hen: 
‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling 
horen gaan.’ 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?’ En hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen 
jullie me dit gezegde voorhouden: Geneesheer, genees 
uzelf. 
    

Lied: Hij die de blinden weer liet zien NLB 534 

 
2. Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 

  



3. Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 

4. Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
 

2e Schriftlezing uit het evangelie van Mattheus :  
        Mattheus 7,12 NBV 

Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze 
jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de 
Profeten. 

 

3e Schriftlezing uit het evangelie van Markus :  
        Markus 9, 23-24 NBV 

Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is 
mogelijk voor wie gelooft.’ Meteen riep de vader van het 
kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’ 
 

Muziek Oscar Peterson, Wheatland by Matthieu Idmtal 
 

Een uitleg 
 

Lied: Omdat Hij niet ver wou zijn NLB 528 



 

 

2. Overal nabij is Hij 
menselijk allerwegen. 
Maar geen mens herkent Hem, Hij 
wordt gewoon verzwegen. 
refrein 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 

  



3. God van God en licht van licht, 
aller dingen hoeder, 
heeft een menselijk gezicht, 
aller mensen broeder. 
refrein 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 

4. Wil daarom elkander doen 
alle goeds geduldig. 
Wees elkaar om zijnentwil 
niets dan liefde schuldig. 
refrein 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 

5. Wees verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden. 
refrein 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

Inzameling van de gaven 
 

Bloemengroet 
 

Gebeden,  stil gebed 
 

  



Onze Vader 
Onze Vader die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 

Staande zingen we ons slotlied:  
    De toekomst van de Heer is daar  NLB 767 

 
 

  



2. De trouw zal bloeien als een roos 
en zie, gerechtigheid 
zal uit de hemel moeiteloos 
neerdalen in de tijd. 
 

3. Voorwaar, het heil is nu nabij, 
uw goedertierenheid. 
En vol verwachting zingen wij: 
God roept de vrede uit! 
 

4. Sta op, o God, en maak het waar 
wat heel uw kerk bezingt: 
dat heel uw schepping weer ontwaakt 
uit haar betovering. 
 

Zegen  

 

 
Muziek Leos Janacek, On an overgrown path 
 

 
Begeleiding en zang liederen 
NLB 217  
Uitvoerenden: Bovenkerk Kamerkoor o.l.v. Ab Weegenaar; Eeuwe Zijlstra, orgel 
NLB 659  
Uitvoerenden: Ad hoc koor o.l.v. Christiaan Winter; Harry van Wijk, orgel 
NLB 534  
Uitvoerenden: Bovenkerk Kamerkoor o.l.v. Ab Weegenaar; Eeuwe Zijlstra, orgel 
NLB 528  
Uitvoerenden: Interkerkelijk Koor Zevenmaal o.l.v. Riekus Hamberg; Piet Wiersma, orgel 
NLB 767  
Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Cantare o.l.v. Richard Vos; Hendrik Jan de Bie, orgel 
 
 
 



Informatie inzameling van de gaven 
 
Collecte voor: Pax 
 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 
IBAN: NL03 TRIO 0390 5150 00    Op naam van: PAX, ovv Vredesweek 
gift Emmaus Ede 
De tweede collecte is voor het pastorale- en wijkwerk in de Rietkampen. 
Steun het pastorale werk in de Rietkampen door uw bijdrage over te 
maken op NL67 SNSB 0989 486 834 tnv Samenwerkende kerken, ovv 
Algemene kerkenwerk Rietkampen  
De derde collecte is voor het bloemenfonds Emmaus. 
uw bijdrage kunt u ook over maken op NL67 SNSB 0989 486 834 tnv 
Samenwerkende kerken, ovv gift Bloemen eredienst 
 
Alle collectes zijn van harte aanbevolen. 

 
U kunt ook doneren met de GIVT app, voor 
gebruik hiervan zie de website 
Onze gemeente gebruikt Givt als aanvullende 
geef mogelijkheid voor de collecte. Givt is een 
app waarmee je altijd en overal mee kan doen 
aan de collecte. Met Givt kan je gewoon blijven 
geven. Open de app, kies hoeveel je wilt geven, 
kies hoe je wilt geven en klaar! Je download de 
Givt-app in Google Play of in de App Store of 
scan de QR code 

 
 
 


