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Elfde na Trinitatis 
 
 

Voorganger: Ds. Maarten Diepenbroek 
Organist: Jeroen de Haan 

Lector: Ellen Gol 
 

 
 
Morgenlied:   Lied 273 
 
Ingangspsalm:  Psalm 68: 7, 12 omsloten door de antifoon ‘Geducht zijt Gij, o 

God, uit uw heiligdom. Hij, onze God, verleent sterkte en volheid 
van kracht aan zijn volk.’ 

 
Oude Testament:  toevoegingen aan Daniël 1: 11 - 22 (zie onder) 
 
Gradualepsalm :  Psalm 17: 1, 2, 3 
 
Psalmwoord: ‘Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder 

de volken’.  (Psalm 105: 1) 
 
Evangelie:  Lucas 18: 9 - 14 
 
Preek                                                                    
 
Credo:   Lied 340d 
 
Collectespel:  Improvisatie 
 
Avondmaalslied:   Lied 992 
 
Acclamatie:   Lied 367e 
 
Acclamatie:   Lied 407a 
 
Tafelmuziek: Adagio uit Triosonate I, BWV 525/2 van Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 
 
Lied:    Lied 154b: 1, 2, 4, 8, 9, 10 
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toevoegingen aan Daniël 1: 11 - 22 

11Lever ons niet voorgoed aan hen uit en verbreek uw verbond niet, omwille van uw 

naam. 12Ontzeg ons uw erbarmen niet, omwille van Abraham, door u bemind, omwille 

van Isaak, uw dienaar, en omwille van Israël, uw heilige, 13aan wie u hebt toegezegd 

dat u hun nakomelingen zo talrijk zou maken als de sterren aan de hemel en als 

zandkorrels op het strand langs de zee. 14Toch zijn wij, Heer, het geringste van alle 

volken geworden. Door onze zonden genieten wij nergens op aarde nog aanzien. 15En 

juist nu hebben wij geen leider, geen profeet, geen aanvoerder. Brandoffer noch 

slachtoffer, graanoffer noch reukoffer hebben wij, zelfs geen plaats om u offers te 

brengen en zo uw erbarmen af te smeken. 16Neem ons desondanks aan als mensen 

met een verbrijzeld hart en een vernederde geest, 17als kwamen wij met een 

brandoffer van rammen en stieren en met tienduizenden vette lammeren. Moge 

vandaag ons offer aan u zijn dat wij u onvoorwaardelijk volgen, want wie op u 

vertrouwt, wordt niet beschaamd. 18Wij volgen u met heel ons hart, wij hebben ontzag 

voor u en zoeken u.19Maak ons niet te schande, maar laat u leiden door uw goedheid 

en uw groot erbarmen. 20Red ons door uw wonderbare daden en verleen luister aan 

uw naam, Heer.21Mogen allen die uw dienaren kwaad berokkenen worden 

beschaamd. Mogen zij van alle heerschappij worden beroofd en laat schande hun 

deel zijn. Moge hun kracht verbrijzeld worden, 22zodat ze beseffen dat u alleen God, 

de Heer, bent, verheerlijkt in heel de bewoonde wereld.’ 

 


