
om te doen wat ons is voorgedaan. 
te breken en te delen ten dienste van uw Rijk. 
Want zo kunnen wij U danken, 
zo maken wij U groot, 
zo krijgt uw Naam betekenis 
onder de mensen, nu en alle dagen 
tot op de dag dat alles nieuw zal zijn, 
door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

BREKEN VAN HET BROOD EN UITNODIGING 

DANKGEBED 

LIED 358 : 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. 

ZEGEN 
De Heer zegene en Hij behoede u 
de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, 
de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. 
Zingen: Amen, amen, amen 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus, onze Heer, 
Amen, God, uw naam ter eer. 
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ORGELSPEL 

MEDEDELINGEN DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 

OPENINGSLIED 
Zomaar een dak boven wat hoofden deur die naar stilte 
openstaat. 
Muren van huid, ramen als ogen speurend naar hoop en 
dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt, als wij er binnengaan 
om recht voor God te staan. 

Woorden van ver, vallende sterren vonken verleden hier 
gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen diep uit de wereld 
aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, onthouden spreken 
voort 
Gods vrij en lichtend woord. 

Tafel van Een, brood om te weten dat wij elkaar gegeven 
zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten nieuw 
geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar 
is, 
dood en verrijzenis. 

VOORGANGERS: PASTOR V.D. WEIDE EN 
DS PIETER VAN WALBEEK 

ORGANIST: PIET VERMEULEN 
MARTINUSKOOR OLV WIM SCHAAP 
OUDERLING VAN DIENST: ALDERT POSTMA 
MEDEWERKERS: MIA FORMA, HENNIE DIJST 

BEMOEDIGING EN GROET 

KYRIE 

Heer ontferm U. 2x 
Christus, ontferm U. 2x 
Heer, ontferm U. 2x 



GLORIA lied 255: 1,3,4 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drieeenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieeenge in zijn troon! 

Ere zij de Heer der eng len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 

Halleluja, lof, aanbidding 
brengen englen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 

LEZING JESAJA 25: 1-9 

Eeuwige, Gij zijt mijn God, 
U verheerlijk ik, uw naam prijs ik. 
Want Gij hebt uw wonderbare raadsbesluiten uitgevoerd, 
vaststaand en standvastig van oudsher. 
Van de stad hebt Gij een puinhoop gemaakt, 
van de sterke vesting een ruïne; 
de burcht van de vreemden is geen stad meer, 
in eeuwigheid wordt zij niet meer herbouwd! 
Daarom moeten machtige volken U verheerlijken, 

de stad van tirannieke naties U vrezen. 
Want Gij zijt een toevlucht geweest voor de geringen, 
een houvast voor de armen in nood, 
een beschutting tegen de regen, 
schaduw tegen de hitte. 
Het razen van de tirannen is als regen in de winter, 
als hitte in een dorre streek. 
Het gejuich van de vreemden hebt Gij onderdrukt, 
zoals hitte wordt getemperd door de schaduw van een 
wolk; 
aan het zegelied van de tirannen hebt Gij een einde 
gemaakt. 
De Heer van de legerscharen richt op deze berg voor alle 
volken een feestmaal aan met uitgelezen gerechten, 
een feestmaal met belegen wijnen, 
verrukkelijke, uitgelezen gerechten, belegen, gelouterde 
wijnen. Op deze berg verscheurt Hij de sluier die over de 
volken ligt, 
de floers die alle naties bedekt. 
De Heer vernietigt de dood voor altijd. 
Hij veegt de tranen van alle gezichten, op heel de aarde 
wist Hij de smaad van zijn volk uit: De Heer heeft het 
gezegd. 
Op die dag zal men zeggen: Dat is onze God. Wij hoopten 
op Hem en Hij heeft ons gered. 
Dat is de Heer, op wie wij hoopten; laat ons blij zijn en 
juichen om de redding die Hij heeft gebracht. 

LIED 14 1,2,3,4,5 
De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 



De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 

De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 

De Heer is mijn Herder! 
In 't hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 

De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd ! 
'k Zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had 
uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. Daarop zond hij 
andere dienaars met de opdracht: Zegt aan de 
genodigden: Zie ik heb mijn maaltijd klaar; mijn ossen en 
het gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. Komt 
dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te 
bekommeren gingen zij weg, de een naar zijn akker, de 
ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaars 
vast, mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning 
in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars 
ombrengen, en hun stad in brand steken. Toen sprak hij tot 
zijn dienaars: Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de 
genodigden waren het niet waard. Gaat dus naar de 
kruispunten der wegen en nodigt wie ge er maar vindt, tot 
de bruiloft. Zijn dienaars gingen naar de wegen en 
brachten allen mee die ze er aantroffen, slechten zowel als 
goeden, en de bruiloftszaal liep vol met gasten. Toen nu 
de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, 
merkte hij daar iemand op die niet voor de bruiloft gekleed 
was. En hij sprak tot hem: Vriend hoe zijt gij hier 
binnengekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef 
het antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de 
bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt 
hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en 
tandengeknars. Velen zijn geroepen maar weinigen 
uitverkoren'. 

Zo spreekt de Heer. - Wij danken God. 

VERKONDIGING 
LIED Zingt God de Heer, de almachtige 

1 Zingt God de Heer, de almachtige Koning ter ere. 
Hij zal zijn volk als een herder in liefde regeren. 
Laat ons tezaam prijzen Gods heilige naam, 
nooit zal de vijand ons deren. 

EVANGELIELEZING VOLGENS MATTEUS 22: 1-14 

In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in 
gelijkenissen tot de hogepriesters en de oudsten van het 
volk. Hij zei: 'Het rijk der hemelen gelijkt op een koning die 
een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn 



LIED 358: 1,2,3,4,5 
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 

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. 

Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 
voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 

Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 
waar is de bron waaruit ik drinken moet? 
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 

Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood 
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. 

TAFELGEBED 

Hoe zullen wij U danken, 
HEER onze God? 
Ons hart is onrustig in ons 
en vol van bange vragen. 
Onze ogen staren zich blind 
op muren van feiten. 
oorverdovend is het helse lawaai 

2 Looft God, de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen, 
die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen, 
en die behoudt ieder die op Hem vertrouwt 
in alle tijden en plagen. 

3 Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil 
leiden, 
die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden, 
in alle nood biedt Hij ons daaglijks zijn brood 
en schenkt ons kracht om te strijden. 

DANKZEGGING — VOORBEDE - STIL GEBED 

ONZE VADER 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel alzo ook op de 
aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven 
(hebben) onze schuldenaren, 
en leid ons niet in verzoeking , maar verlos ons van de 
boze, 
want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen 

COLLECTE EN ORGELSPEL 

TAFELDIENST 
Allen worden uitgenodigd een kring te vormen 
rond de tafel van de Heer. 



van een wereld in oproer. 
Wij hebben geen stern 
om daar boven uit te komen, 
en het is of Gij U stil houdt, 
of Gij nergens zijt, o God. 
Maar om de verhalen 
die ons aan U herinneren, 
om de momenten 
dat wij U naast ons wisten, 
hebben wij de moed om ons te scharen 
in de wijde kring van uw aanbidders, 
onze stem te laten horen 
tegen al wat U kleineert 
en bescheiden mee te zingen 
met het grote lied 
dat voor en na gezongen is: 

Heilig, Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Heilig, Heilig, Heilig, Heilig zonder meer. 
Hij, de eeuwig zijnde, levend voor de tijd. 
Hij, die zonder einde, heerst in eeuwigheid. 

Heilig, Heilig, Heilig, Heilig is de Heer! 
Heilig, Heilig, Heilig, Heilig zonder meer 
Macht, mysterie, liefde, straalt door alles heen. 
Heilig, heilig, heilig, heilig, Hij alleen 

Hoe kunnen wij U danken, 
wat hebben wij te bieden, 
HEER onze God. 
met deze vuile handen 
en deze gebarsten stem. 
met dit verdeelde hart 
en dit vertwijfelde bestaan? 
Maar om Jezus, uw Mens in ons midden, 

komen wij vrijmoedig tot U 
met onze woorden van lof en liefde, 
die Hij ons in de mond gaf 
en deze tekenen van brood en wijn 
die Hij in onze handen legde, 

want Hij heeft in de nacht van de overlevering 
het brood genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, 
en gezegd: 

Neemt en eet. 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, 
doet dit tot mijn gedachtenis. 

Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken. 
hem rondgegeven 
en gezegd: 

Drinkt allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt. 
tot mijn gedachtenis. 

Zijn dood gedenken wij. 
zijn opstanding belijden wij. 
zijn toekomst verwachten wij. 
Maranatha. 

Bijeen tot zijn gedachtenis bieden wij U aan 
onszelf en al wat van ons is. geschonden en gehavend. 
en bidden wij U, o God: 
beziel ons van uw Geest, dat wij in staat zijn 
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