
 
 
Uithuizermeeden, Het Anker, 11-10-2020, Matteüs 22:1-14 

 
Voor de dienst 
 
Lied: LB 309 a Gloria a Dios / God alle eer video van internet 
 
Orgelspel: Praeludium in C Dur van Johann George Albrechtsberger (1736-1809) 
 
Om te beginnen 
 
Welkom 
 
Zingen: LB 212:1,4,5 Laten wij zingend deze dag beginnen  
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en drempelgebed 
Voorganger Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
     die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Allen  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
     en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 

Voorganger U die ons geroepen hebt, 
nog altijd ons zoekt, 
ons aanziet en kennen wil: 

Allen  Blijf naar ons vragen! 
 

Voorganger Als wij niet horen, 
vluchten in zwijgen, - 
noem onze naam, 
noem ons uw geliefde kinderen: 

Allen  Blijf naar ons vragen! 
Voorganger Die aan ons vasthoudt, 

ons leven ten goede: 
Allen  Sta ons voor ogen! 
 



Voorganger Doe ons elkaar zien 
zoals U ons ziet: 

Allen  Sta ons voor ogen! 
 
Voorganger Die ons geroepen hebt: 

Hoor ons gebed! 
Allen  Amen. 
 
Gemeente gaat zitten 
 
Zingen: LB 100:1,2,4 Juich Gode toe, bazuin en zing 
Gebed om ontferming 
V Barmhartige God, 
Als vreugde ontbreekt 
en leven verschraald is, 
als verdriet het hart aantast, 
A wilt U daar zijn met uw ontferming. 
 
V Als iemand snakt naar adem, 
het hoofd niet boven water houdt, 
niet weet hoe verder, 
A wilt U daar zijn met uw liefde. 
 
V Als we elkaar kwetsen met onze woorden, 
doden met onze blikken, 
onverschillig elkaar voorbijgaan, 
A wilt U daar zijn met uw goedertierenheid. 
 
V Als we elkaar ontbreken  
in momenten van hulpeloosheid, 
A wilt U daar niet ontbreken,  
wees aanwezig. Amen. 
 
Glorialied: LB 747:1,4,8 Eens komt de grote zomer 
 
Gebed van de zondag/om verlichting met de Heilige Geest 
 
Horen naar het Woord 
 
Lezing: Jesaja 25:1-9 
 
Zingen: LB 23 c video van internet 
 
Lezing: Matteüs 22:1-14 
 
Zingen: LB 339 a U komt de lof toe 
 



Verkondiging 
 

Orgelspel: Praeambulum supra Wer nur den lieben Gott lässt walten van Johann Ludwig Krebs 
(1713-1780) 
 
Zingen: LB 384:1,2,5,8 Als koning opgetreden 
 
Bidden en geven 
 
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Op weg 
 
Slotlied: LB 425:1 Vervuld van uw zegen 
 
Zegen 
 
Voorganger  Moge God, die je nabij is als je zit 

en als je staat, 
je met liefde omringen 
en je bij de hand leiden. 

 
Allen Moge God, die je wegen kent 

en de plaatsen waar je uitrust 
bij je zijn in je taak op aarde 
het goede nieuws zijn dat je deelt 
en je op de eeuwige weg leiden. 

 
Voorganger God zegene en behoede u in zijn Naam, 
  Vader, Zoon en heilige Geest. 
Allen  Amen. 
 
Orgelspel: Fantasia in g moll twee delen: Cantabile en Vivace van George Philipp Telemann 
(1681-1767) 


