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ORDE VAN DIENST
Welkom door de ouderling
Stil gebed
Intochtslied psalm 146
1) Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den HEER uw God.
3) Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.
Bemoediging en groet
Lezen leefregel - Matteüs 6:24–25 en 31-33(NBV)
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij
zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen
én de mammon. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult
eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet
meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?
(…)
Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of:
“Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen.
Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven
worden.
Vraag: ‘Wie dien ik met min leven?’
Gebed (lector)

Moge God ons zegenen
met onrust over gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden en oppervlakkige relaties;
zodat er diepgang zal zijn in onze harten.
Moge God ons zegenen
met boosheid over onrechtvaardigheid,
onderdrukking en de uitbuiting van mensen;
zodat we mogen werken voor
rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
Moge God ons zeggenen
Met tranen voor mensen die lijden
door pijn, verstoting en oorlog
zodat we onze handen zullen uitstrekken
tot troost, om pijn in vreugde te veranderen.
Moge God ons zegenen
met voldoende dwaasheid,
om te geloven dat we verschil
kunnen maken in deze wereld;
zodat we kunnen doen waarvan
anderen zeggen dat het onmogelijk is.
Moge God ons zegenen
met honger en dorst.
Honger en dorst naar Christus zelf,
zodat we niet zullen rusten
totdat we rust gevonden hebben
in Hem alleen.
Amen
Zingen 'Maak ons hart onrustig' (Opw 805)
Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.
Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.
Steek in ons uw woede aan

om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.
Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in U geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.
Want het is uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.
Gebed van verootmoediging
Zingen als dank en glorie - ‘Voor uw liefde’ (Opw. 60)
1) Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. ) 2x
Wij aanbidden U, Heer,
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen Uw Naam.
2) Voor Uw Woord van genade, dank U wel.) 2x
Heer, U maakte ons vrij,
in Uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen Uw Naam.
3) Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God.
Vul ons hart voor altijd,
met Uw liefde en heerlijkheid.
O, Heer, wij prijzen Uw Naam.

) 2x

4) U bent heilig, heilig, heilig Heer. ) 2x
Machtig God, zie ons staan.
neem ons lied als een lofzang aan.
O, Heer wij prijzen uw naam.
Kinderen gaan naar de nevendienst
Zingen ‘Die waarlijk mens geworden zijt’ (ZG 110 – melodie gezang 141 'Ik kniel aan uw
kribbe neer')
1) Die waarlijk mens geworden zijt,
om onder ons te wonen
en alle volken, wereldwijd,
uw tederheid te tonen verbazingwekkend, zo dichtbij

komt Gij tot ons, komt Gij tot mij,
ons lijden zult Gij lonen.
2) Die waarlijk mens geworden zijt
om kind aan huis te wezen
bij wie hier schrijnend onrecht lijdt
en altijd pijn moet vrezen verbazingwekkend, zo dichtbij
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij,
de wereld zal genezen!
3) Die waarlijk mens geworden zijt
om muren af te breken,
de dwaze dwang die volken scheidt,
de drang het kwaad te wreken verbazingwekkend, zo dichtbij
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij,
uw vlam zal vuur ontsteken!
4) Die waarlijk mens geworden zijt,
ons redt van de demonen,
U zij de lof, de heerlijkheid,
de glans van gouden kronen!
Verbazingwekkend, zo dichtbij
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij
U wil ik eer betonen!
Zingen gezang 78
1) Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt !
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij !
2) Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer !
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer !
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.
Lezing O.T. - Psalm 87 (WV95)
Kind aan huis
1

Op naam van Korachs zonen, een zangstuk en lied.

De stad van de HEER rust op heilige bergen:
2
Hij heeft de poorten van Sion meer lief
dan alle steden van Jakob samen.
3
Men prijst uw roem,
o stad van God.
4
En burgerrecht heb Ik gegeven
aan Rahab en Babel, die Mij erkennen;
ook Filistea, Tyrus en Kus:
zij zijn hier kind aan huis.
5
Dit kan men van Sion zeggen:
‘Van alle mensen de bakermat’;
de Hoogste zelf verzekert zijn bestaan.
6
Als de HEER volk voor volk registreert,
schrijft Hij over hen op: ‘Hier kind aan huis.’
7
Zij zingen, dansen en blijven zingen:
‘Al mijn bronnen vind ik in u.’
Lezing N.T. - Lucas 14:15–24 (NBV)
15

Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem: ‘Gelukkig
al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’ 16 Jezus vervolgde:
‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. 17 Toen het tijd
was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te
zeggen: “Kom, want alles is klaar.” 18 Maar een voor een begonnen ze zich te
verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan
bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 19 En een ander zei: “Ik heb
vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet
aannemen.” 20 Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.”
21
Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes
ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en
stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” 22 Toen de dienaar
hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats,” 23 zei
de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen
met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. 24 Ik zeg jullie: niemand van degenen die eerst
uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”’
Gebed om de heilige Geest
Verkondiging
Zingen "Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad" (Joh. de Heer nr. 569)
1) Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn Gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn Gids.
Blijf dicht mij bij, ga stap voor stap mij voor,
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k Uw spoor.

2) 'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,
want 'k had geen Gids:
ver dwaalde 'k af, totdat ik ernstig bad:
"Wees Gij mijn Gids".
Hij heeft 't verhoord, 'k ben nu verheugd en blij.
want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij.
3) Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg.
Hij is mijn Gids.
't Zij door moeras of wel langs struik en heg
leidt mij mijn Gids.
Licht, vriend'lijk licht stroomt van Zijn aangezicht,
'k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht.
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte
Slotlied gezang 281
1) Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.
2) Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.
4) Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der englen in.
Heenzending en Zegen

