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In deze korte dienst wordt overdacht:
‘Hoe zou u reageren op een uitnodiging van Jezus voor een
feestmaal? Of neemt u daar misschien de tijd niet voor?’
De liederen zullen als voorzang klinken,
spreekt u allen de vetgedrukte teksten mee?
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Voorbereiding
Orgelspel
Klokluiden
Morgenlied (voorzang): 209
Heer Jezus, o Gij dageraad, wend naar ons toe uw licht gelaat.
Uw Geest die in de waarheid leidt zij onze gids in deze tijd.
Geef dat ons hart mag zijn gericht op U die ons verstand verlicht,
opdat uw naam ons steeds nabij, uw lof op onze lippen zij,
totdat met alle eng'len saam wij zingen: heilig is Gods naam!,
en zien U in het zalig licht van aangezicht tot aangezicht.
Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid
V: In de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest
A: Amen
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
A: en laat ons weer in vrede leven.
V: Amen.
Ingangspsalm 18
v: De Heer was mij tot steun.
Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte,
a: bevrijdde mij, omdat Hij mij liefhad.
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Kyrie
V:
A:
Gloria
V:
A:
Groet
V:
A:

v: Ik heb U lief, Heer mijn sterkte
a: Heer, mijn rots,
v: mijn vesting, mijn bevrijder,
a: God, mijn steenrots,
v: bij U kan ik schuilen,
a: mijn schild, kracht die mij redt,
v: mijn burcht.
a: In mijn nood riep ik tot de Heer,
v: ik schreeuwde naar mijn God om hulp.
a: In zijn paleis hoorde Hij mijn stem,
v: mijn roepen bereikte zijn oren.
a: De Heer was mij tot steun.
Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte,
bevrijdde mij, omdat Hij mij liefhad.
Kyriegebed.
Heer God, ontferm u.
Christus, ontferm u,
Heer God, ontferm u.
Ere zij God in de hoge
en vrede op aarde
bij mensen van welbehagen.
De Heer zij met u
en met uw geest

Zondagsgebed
V: Goede God, wij bidden U:
geef uw Heilige Geest en goddelijke wijsheid aan uw
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A:

gemeente, opdat uw Woord onder ons zijn loop mag
hebben en toenemen.
Wij hopen, dat er met alle vreugde gepreekt en
geluisterd wordt.
Zodoende mogen wij daardoor versterkt en getroost
worden.
Wij bidden tot U, - door alle aanvechtingen heen –
om een standvastig geloof, zodat wij de belijdenis van
uw Naam tot ons einde toe trouw zullen blijven.
Door Jezus Christus onze Heer.
Amen

de Schriften gelezen en gezongen
Eerste lezing: Efeziërs 4:32 t/m 5:1 en 2.
V: Aankondiging van het Evangelielezing
(staan)
V: Halleluja. Ik heb u lief, Heer mijn sterkte,
Heer mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. Halleluja!
A: Halleluja
Evangelielezing: Lucas 14:16-24.
A: Lof zij u o Heer!
Lied voor de preek: 612
Wij komen als geroepen en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten heeft God ons toebedacht.
Wij komen als geroepen, getekend met een naam
van ongeweten toekomst, de mede-erfgenaam.
Geroepen om te leven, gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede, van liefde ongehoord.
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Herboren, uitgetogen, uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade, het donker al voorbij!
Getekend voor ons leven, als kind’ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen, de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op Adem, en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde, hier met uw eigen Naam!
Verkondiging
Zondagslied: 382
O alle gij dorstigen, komt tot de stromen
en gij die geen geld hebt, treedt nader en eet.
Ja, zonder uw geld en uw goed moogt gij komen.
Om niet staat de tafel des Heren gereed
met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen
voor al zijn genodigden, groten en kleinen.
Waarom toch uw geld en uw moeite te geven
voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijd?
Komt allen tot Mij en uw ziel zal herleven
van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt.
Hier weet gij met harten, met handen en monden
dat God met zijn volk zich voorgoed heeft verbonden.
O zoekt toch de Here, hier wordt Hij gevonden.
Aanbidt Hem en prijst Hem, hier is Hij nabij.
Nu is het de goede, gezegende stonde.
Nu maakt Hij van blaam en van smetten u vrij.
De vallende mensen die nu zich bekeren
zijn heiligen Gods aan de tafel des Heren.
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Gebeden en zegen
Voorbeden met de acclamatie:
Vrede van God, vernieuw ons bestaan
Stil gebed
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde
geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in
de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons
dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid
ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het
kwade, want u is het rijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Voor de zegen, een slotlied: 423
V:
A:
V:
A:
V:
A:
V:
A:

In ons hart en in ons huis
de zegen van God
in ons komen en ons gaan
de vrede van God
in ons leven, op onze zoektocht
de liefde van God
bij het einde, een nieuw begin
de armen van God om ons te ontvangen,
en thuis te brengen. Amen

V:
A:

zegen
Amen.
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Orgelnaspel
Voorganger
Voorzang:
Kerkenraadslid van dienst:
Lector:
Organist:
Kosteres:
Camerabediening
Collecte:

ds Marianne van der Meij - Seinstra
Lisa Hinfelaar en Dorine de Koning
Niels Jan van der Hoek
Greet Postema
Sheila Lont
u kunt digitaal overmaken via
www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.
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