
Orde van dienst voor zondag 18 oktober 2020      

 
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek en bereiden we ons persoonlijk 
voor op de dienst. 
 
Dit is de vijfde zondag van de herfst. We lezen uit Mattheus 22: 1-14, de gelijkenis van het bruilofts-

feest, waar de gasten voor werden uitgenodigd, maar niet wilden of konden komen. En verder uit 

Jesaja 25:6-9, ook over een groot feest, waar toe iedereen is uitgenodigd.  

 

Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen/luisteren: NLB 283: 1, 2 en 4 
  

1 In de veelheid van geluiden,   2 En van overal gekomen, 
   in het stormen van de tijd,       drinkend uit de ene bron, 
   zoeken wij het zachte suizen      bidden wij om nieuwe dromen, 
   van het woord, dat ons verblijdt.      richten wij ons naar de zon. 
  
4 Laat uw dauw van vrede dalen 
  in de voren van de tijd. 
   Vat ons samen in de stralen 
   van uw goedertierenheid. 
  
Groet en bemoediging 
V: De Heer zij met u. 
 G: Ook met u zij de Heer. 
  

V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
 G: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 G: en niet loslaat wat zijn hand begon.  
V: Trouw bent u, Eeuwige, Bron van onze hoop. Wij danken u om  het licht dat in ons midden schijnt. 
 G: Amen.     
  
Inleidend woord  
 
Bericht van overlijden      
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.         (Gemeente gaat zitten) 
 
 Zingen/luisteren (lied van de zondag): NLB 362: 1 en 2 
1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
   een tocht door de woestijn, een weg ten leven,    die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
   een spoor van licht dat als een handschrift staat    die ons uit angst en doem heeft weggetild  
   tegen de zwartste hemel aangeschreven:     en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
   Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,     Hij die verlangen wekt, verlangen stilt - 
   Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'.    vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
  

Kyriegebed  
  



Luisteren (kyrielied): Kyrie eleison (Guatemala)      https://www.youtube.com/watch?v=51V4orNRKv4 
  

Zingen/luisteren: NLB 315: 1 en 2  
  

1 Heb dank, o God van alle leven,   2 En of een mens al diep verloren 
   die zijt alleen Uzelf bekend,      en ver van U verzworven is, 
   dat Gij uw woord ons hebt gegeven,     Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
   uw licht en liefde ons toegewend.      vernieuwd door uw getuigenis. 
   Nu rijst uit elke nacht uw morgen,      Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
   nu wijkt uw troost niet meer van de aard,     heeft uit het graf ons opgericht, 
   en wat voor wijzen bleef verborgen     doet ons in vrijheid ademhalen 
   werd kinderen geopenbaard.      en leven voor uw aangezicht. 
 
Aandacht ambtsdragers 

 
Gebed om het licht van Gods Geest 
  
Lezen: Jesaja 25: 6-9 
  
Luisteren: The Lord is my shepherd (Matthew Owens) 
https://www.youtube.com/watch?v=WHjCfqcp4WQ 
  
Lezen: Mattheus 22: 1-14 
  
Meditatie 
  
Zingen/luisteren: NLB 653: 1, 2 en 3   
  

1 U kennen, uit en tot U leven,   2 Gij zijt het brood van God gegeven, 
   Verborgene die bij ons zijt,       de spijze van de eeuwigheid; 
   zolang ons 't aanzijn is gegeven,      Gij zijt genoeg om van te leven 
   de aarde en de aardse tijd,-      voor iedereen en voor altijd. 
   o Christus, die voor ons begin      Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
   en einde zijt, der wereld zin!      met leven midden in de dood. 
  
3 Gij zijt het water ons ten leven; 
   de bronnen van de eeuwigheid 
   zijn ons ter lafenis gegeven, 
   zijn doorgebroken in de tijd. 
   O Gij, die als een bron ontspringt 
   in elk die tot U komt en drinkt! 
  
Mededelingen   
  
Inzameling  van  de  gaven (1e:  Kerk in Actie - eten in Rwanda / 2e: PGE) 
U kunt uw gift overmaken op NL15 RABO 0114 5357 36 o.v.v.  collecte Ichthus 18 oktober. 
 
Klaarmaken van de Tafel 
  

Nodiging 
  



Wij wensen elkaar de vrede van Christus 
 

Zingen/luisteren: NLB 23b: 1, 2 en  4   
  

1 De Heer is mijn Herder! 2 De Heer is mijn Herder!  4 De Heer is mijn Herder! 
   'k Heb al wat mij lust;    Hij waakt voor mijn ziel,     In 't hart der woestijn 
   Hij zal mij geleiden     Hij brengt mij op wegen     verkwikken en laven 
   naar grazige weiden.    van goedheid en zegen,     zijn hemelse gaven; 
   Hij voert mij al zachtkens    Hij schraagt me als ik wankel,    Hij wil mij versterken  
   aan wateren der rust.    Hij draagt me als ik viel.     met brood en met wijn. 
  

Tafelgebed   
V: Verheft uw hart     
 G: Wij hebben ons hart bij de Heer 
V: Laten wij de God danken 
 G:. Hij is onze dankbaarheid waard 
  

Hierna wordt het tafelgebed sprekend vervolgd en beëindigd met: 
 V: Liefdevolle God, op deze tafel staan brood en wijn, tekenen van uw verbond. Wij vragen U: 
 G. Dat wij mogen delen in uw verbond; dat liefde groeit tussen mensen,  
                 zoals dat begon met Jezus, uw mensenkind 
V: Zend dan, o God, Uw Geest in ons midden en maak ons tot mensen met nieuwe verwachting. 
 G. Amen 
 

Delen van het brood en de wijn  
  

Gebeden 
  

Slotlied:  NLB 903: 1, 4 en 5    
1 Zou ik niet van harte zingen 
   Hem die zozeer mij verblijdt? 
   Want ik zie in alle dingen 
   niets dan zijn genegenheid. 
   Is de hartslag van het leven 
   niet de liefde van de Heer? 
   Liefde draagt hen meer en meer, 
   die in dienst van Hem zich geven. 
   Alle dingen hebben tijd, 
   maar Gods liefde eeuwigheid. 
  

4 Wat mijn ogen ooit ontwaarden  5 Al mijn zorgen zijn zijn zorgen, 
   droeg het merk van Gods beleid;     en zo slaap ik rustig in, 
   Hij heeft hemel, zee en aarde     dat ik elke nieuwe morgen 
   om mijn bestwil toebereid.      opgewekt mijn werk begin. 
   Dieren, kruiden uitgelezen,      Ach, in angst en in ellende 
   alle vrucht aan struik en boom,     zou ik leven, als ik niet 
   bronnen, vissen in de stroom, -     wist, dat God de Heer mij ziet, 
   overal is 't goed te wezen.      als ik God, mijn God niet kende. 
   Alle dingen hebben tijd,      Alle dingen hebben tijd, 
   maar Gods liefde eeuwigheid.     maar Gods liefde eeuwigheid.  
  

Zegen      Gemeente (zegt): Amen  


