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Lied vooraf 216 Dit is een morgen als ooit de eerste

Welkom

DIENST VAN VOORBEREIDING

Intochtslied 218 Dank U voor deze nieuw morgen

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195 Klein Gloria

Drempelgebed

Als kyriëgebed zingen we Lied 967 Zonne der gerechtigheid

Onderricht

DIENST VAN HET WOORD

Lied als gebed om de Heilige Geest 675 Geest van hierboven

>>>>> de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Lucas 10:1-20

Lied 75:1 U alleen, U loven wij

Preek

Lied 799:1,6 Kom, kinderen niet dralen

>>>>> de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Einde zondagsschool

Lied Hemelhoog 338 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer

Dank- en voorbeden

Gaven

>>>>> de kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald

Lied 425 Vervuld van uw zegen

Zegen



LUCAS 10:1-20

Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die Hij twee aan twee voor 
zich uit zond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. 
Hij zei tegen hen: 
‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij
arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie
als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen 
mee, en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede 
voor dit huis!” Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, 
dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, 
want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie 
een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de 
zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” Maar als 
jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg: 
“Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht 
tegen u; maar bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!” Ik zeg jullie: het lot van Sodom 
zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. Wee Chorazin, wee Betsaïda, want 
als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden de 
inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun 
hoofd tot inkeer gekomen zijn. Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon 
draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel
zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen! Wie naar jullie 
luistert, luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die 
mij gezonden heeft.’

De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de demonen 
onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam.’ Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als 
een lichtflits uit de hemel zien vallen! Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om 
slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat 
niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie 
onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’


