
Orde van dienst  
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.  
  
Als de kerkenraad binnen luisteren we in stilte naar het muziek als voorbereiding op de dienst.  
  
Jezus zei: Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: De steen die de bouwers afkeurden is de 
hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.    
  
Luiden van de klok   
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op. Zingen: NLB 275: 1 en 2 
  

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
   en hoe onzegbaar ons nabij.      niet hoog en breed van ons vandaan. 
   Gij zijt gestadig met ons bezig      Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 
   onder uw vleugels rusten wij.      dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
  
Bemoediging en groet 
V: De Heer zij met U         
 A: Ook met U zij de Heer 
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
 A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: O God, zie ons aan met ogen vol warmte 
 A: En doe ons weer leven met hart en ziel 
V: Laat ons o Heer uw liefde zien 
 A: En geef ons uw heil 
V: Help ons uw uitnodiging te verstaan 
 A: en geef ons het verlangen dichterbij te komen, bij u aan Tafel. Amen. 
  
Zingen: NLB 275: 3  
  

3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
   en niemand heeft U ooit gezien. 
   Maar wij vermoeden en geloven 
   dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
  
Inleiding 
  

Gebed 
  
Zingen: NLB 275: 4  
  

4 Gij zijt in alles diep verscholen 
   in al wat leeft en zich ontvouwt. 
   Maar in de mensen wilt Gij wonen 
   met hart en ziel aan ons getrouwd. 
  
Woorden ten leven  
  



Zingen: NLB 275: 5 
  

5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
   waar ook ter wereld mensen zijn. 
   Blijf zo genadig met ons bezig, 
   tot wij in U volkomen zijn. 
  
Kinderen gaan naar de kindernevendienst  Zingen: 
  

Vlam van ons bestaan, zie klein en groot nu aan, zet ons in uw licht,  
verhef uw Aangezicht en open hart en oor, doordring ons met uw Woord. 
  
Lezen: Lukas 14: 1 - 11 
Zingen: NLB 990: 1, 4 en 5    
  

1 De laatsten worden de eersten,  4 Wie zelf zich hoog verheffen, 
   wie knielde krijgt een troon,     die slaat zijn oordeel neer, 
   de knechten mogen heersen,     de bergen worden vereffend, 
   de dienaar heet een zoon.      de zee zwijgt voor de Heer. 
  
5 Maar wie zich heeft gebogen 
   voor wat Hij geboden heeft, 
   die zal Hij ook verhogen 
   zo waar Hij eeuwig leeft. 
  
Preek     
  
Zingen: NLB 975: 1, 3 en 4 
  

1 Jezus roept hier mensen samen  3 Jezus roept ons tot de ander, 
   die in woord, gebed en lied      zo verschillend als wij zijn, 
   Gods aanwezigheid beamen,         ras of huidskleur, rangen, standen -  
   geen belofte gaat teniet.      Jezus trekt geen scheidingslijn. 
   Prijs nu God, die goed en trouw is,    Ga met vrienden en met vreemden, 
   prijs de Zoon die mensen kent,    ga met mensen, groot en klein, 
   prijs de Geest die als de Trooster    ga met zaligen en zoekers, 
   zich naar ons heeft toegewend.       die op zoek naar waarheid zijn. 
  
4 Jezus roept ons tot zijn tafel, 
   breed en wereldwijd gedekt, 
   waar de kerk bezit haar aardse  
   hemelse ontmoetingsplek. 
   Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,  
   deel het lied van liefde weer, 
   deel het feest voor heilige zondaars, 
   wees te gast bij God de Heer. 
  
Collecte (1e: Diaconie / 2e: PGE) 
  
Nodiging  
 



Zingen: NLB 381: 2 
  

2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
   het heilig feest van uw gedachtenis; 
   schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
   in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 
  
Tafelgebed 
Tijdens het Tafelgebed zingen we: Prijs de Heer mijn ziel (Taizé) 
Onze Vader 
  
Zingen: NLB 381: 4 en 5 
  

4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 5 Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood 
   waar is de bron waaruit ik drinken moet?     en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
   Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;    hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
   voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.   berg m'in uw liefde, Heer, en zegen mij. 
  
Viering van het Heilig Avondmaal 
  
Zingen: NLB 381: 6 
  

6 U wil ik danken, grote Levensvorst; 
   Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
   Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
   in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 
  
Gebeden 
 
Zingen: NLB 704: 1 en 2 
  

1 Dank, dank nu allen God   2 Die eeuwig rijke God 
   met hart en mond en handen,     moge ons reeds in dit leven 
   die grote dingen doet      een vrij en vrolijk hart 
   hier en in alle landen,      en milde vrede geven. 
   die ons van kindsbeen aan,      Die uit genade ons 
   ja, van de moederschoot,      behoudt te allen tijd, 
   zijn vaderlijke hand       is hier en overal 
   en trouwe liefde bood.      een helper die bevrijdt. 
  
Zegen      Gemeente zingt: Amen, amen 
  
Zingen: NLB 416: 1 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
   jou nabij op al je wegen 
   met zijn raad en troost en zegen. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  

  

 


