
Orde van dienst 18 okt 2020, Grote Kerk 
Voorganger ds. T.G. van der Linden 
 
Orgelspel 
Welkom 
Lied: Psalm 100: 1 en 2   
1. Juich Gode toe, bazuin en zing. Treed nader tot gij Hem 
omringt, gij aarde alom, zijn rijksdomein, zult voor de Heer 
dienstvaardig zijn.  
 
2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. Hij schiep ons, Hem 
behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als 
beminden weidt en voedt.’  
 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
 
Lied: Psalm 100: 3 en 4  
3. Treed statig binnen door de poort. Hier staat zijn troon, 
hier woont zijn Woord. Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam.  
 
4. Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen 
doet. Zijn goedheid is als morgendauw: elk nieuw geslacht 
ervaart zijn trouw. 
 
Gebed om ontferming    
Geloofsbelijdenis gezongen: Lied 968: 2 en 5 
2. Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort, als 
kinderen van één Vader; één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. Eén naam is aller 
zegen, één brood is aller spijs. 
 
5. Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, alwie zijn trouw geweest. Bewijs ons 
uw genade, dan zingen wij bevrijd de glorie van uw daden, in 
tijd en eeuwigheid. 
 
Moment met de kinderen 
Orgel: wij gaan voor even uit elkaar  
 
Groet en gebed 
 
Schriftlezing O.T.: Jesaja 25: 6-9 
Lied 762:1 -4 
1. De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan, van spijs en 
merg, van uitgelezen wijnen; van heinde en ver zal men aan 
tafel gaan, de Heer is gul en goed voor al de zijnen.  
 
2. Gezuiverd en belegen is de wijn, zo rood als bloed, gerijpt 
tot heil en zegen; op deze berg zal ‘t feestelijk toeven zijn, 
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen.  
 
3. Op deze berg neemt Hij de sluier weg waar alle volkeren 
mee zijn omwonden; de duisternis zal worden afgelegd, 
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden.  
 
4. Wij treden aan het ontoegankelijk licht, wij volkeren, wij 
heidenen, wij mensen; wij zien het leven-zelf in het gezicht, 
God haalt ons thuis van achter alle grenzen. 
 

Schriftlezing N.T.: Matt.22:1-14 
Orgellied: Psalm 33:1 

 
Kom nu met zang en roer de snaren, gij volk, dat leeft van ‘s 

Heren recht. Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen  
een lofzang in de mond gelegd. Word als nooit tevoren / 

door wie Hem behoren ‘t feestlied ingezet!  
Meld de blijde mare / bij de klank der snaren,  

steek de loftrompet 
 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
 
Lied: 451: 1, 2 en 3 
1. Richt op uw macht, o Here der heerscharen en laat uw 
hulp ontwaken uit uw hand, wil voor uw aangezicht uw volk 
bewaren opdat de nacht zal wijken uit het land.  
 
2. Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, zend uw 
gerechtigheid als morgendauw, dan zal het land de rijkste 
vruchten geven: de vijgenboom en wijnstok van de trouw.  
 
3. Richt op uw woning en roep ons tezamen, omring ons met 
uw alvermogend woord, wees ons een tempel en roep onze 
namen, zodat wij juichen: God heeft ons gehoord! 
 
In memoriam en Orgellied Psalm 43: 4  

 
Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid.  

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren  
en dankbaar ruisen alle snaren  
voor U die al mijn vreugde zijt  

en eindloos mij verblijdt. 
 
Gebeden met gezongen Lied 301g en Onze Vader 
 
Slotlied 416 
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.  
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange 
tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal 
met je zijn.  
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je 
zijn.  
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar 
ontmoeten, in zijn Naam elkaar begroeten. Ga met God en 
Hij zal met je zijn. 
 
Zegen met gesproken Amen 
Wilt u na de zegen weer even gaan zitten en aub uw mondkapje 
opdoen? De coördinatoren geven per rij aan wanneer u de kerk 
kunt verlaten. 
 
orgelspel, collecteschalen bij de uitgang 50-50 diaconie-kerk 


