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Van harte welkom in de kerk 
 
In zijn gelijkenissen stelt Jezus het Koninkrijk van God voor als een 
heer die gasten uitnodigt voor een maaltijd om de bruiloft van zijn 
zoon mee te vieren.  
Maar wil iedereen wel komen?  
En er ook feestelijk uitzien?  
We horen uit het Evangelie Mat. 22:1-14. 
Om onverklaarbare redenen breekt het rooster van de Eerste dag af 
bij Jesaja 25:10, terwijl het verhaal doorloopt. Is het raadsel dat niet 
iedereen uiteindelijk zal delen in Gods heil té groot voor onze oren?  
De lezingen van vandaag dwingen ons te bedenken dat Gods heil 
ook zijn grenzen heeft – tot in God zelf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: W.H. ten Boom 
organist: Klaas van Marle 

kistorgel en zang: Elske te Lindert 
zang: Anneke van der Haar, Liesbeth Meij, Huib Jongenburger  

ouderling: Anja Jongenburger 
diaken: Lineke Flokstra 

lector: Tijmen van Bodegraven 
kosters: Coby en Jan Kuiperij 

beeld en regie: Pieter ten Boom 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
- Orgelspel: Preludium en fuga in a, D. Buxtehude (ca. 1637-1707) 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit, en 

wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen  
- Orgelspel: Prélude en forme de canon, R. Vierne (1878-1918) 
 
                             Wij gaan staan 
 
o. 
g. 

Onze hulp is de naam van de Heer 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 
Drempelgebed 
 
v. 
g. 
v. 
g. 
v. 
g. 
 
g. 
 
 
v. 
 
g. 

O God, keer U om naar ons toe 
EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL 
Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
EN GEEF ONS UW HEIL! 
O Heer, hoor ons gebed 
EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN: 
………….. 
HEILIG MIJN HART, O HEER, 
ZODAT IK KIND AAN HUIS KAN ZIJN 
IN UW GEHEIMEN EN IN UW HEILIGDOM, 
door Hem die onze meester is: 
Jezus Messias 
AMEN. 

 
Lied: Psalm 15: 1, 2 en 4 (Wie zult Gij noden in uw tent) 
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2 Wie wordt er in uw huis geëerd? 
Wiens hart niet overlegt ten kwade, 
wiens tong geen goed in kwaad verkeert, 
die van zijn naaste onheil weert 
en hem nooit krenken zal of smaden. 

  
4 Wie mag te gast zijn in uw tent, 

wie zult Gij drank en voedsel reiken? 
Die onomkoopbaar 't recht erkent 
van ieder die zich tot hem wendt. 
nooit zal hij wank'len en bezwijken. 

 
Vredegroet 
 
o. 
g. 

De vrede van de Heer is met u 
OOK MET U IS DE HEER. 
      Wij gaan zitten 

 

Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria 
 
 

v. ………... daarom bidden wij:  
 
g. HEER, ONTFERM U 
 
Gloria: Lied 304: 1, 2 en 3  (Zing van de Vader die in den beginne) 
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2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
 bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
 luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
 houd Hem in ere! 
 
3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 
 duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
 Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
 houd Hem in ere! 
 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 

v: …………en zo bidden wij:  
 
g. LAAT UW WOORD IN ONS LEVEN,   

IN ONS DENKEN,  
IN ONS DOEN,  
IN ONS SPREKEN,  
IN ONS GELOVEN, AMEN. 

 
Schriftlezing: Jesaja 25: 6-12 
 
6Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten 
voor alle volken een feestmaal aan: 
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 
een feestmaal rijk aan merg en vet, 
met pure, rijpe wijnen. 
7Op deze berg vernietigt hij het waas 
dat alle volken het zicht beneemt, 
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. 
8Voor altijd doet hij de dood teniet. 
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, 
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de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg 
– de HEER heeft gesproken. 
9Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! 
Hij was onze hoop: hij zou ons redden. 
Hij is de HEER, hij was onze hoop. 
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’ 
10De hand van de HEER rust op deze berg, 
maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt, 
zoals stro in mest wordt getreden; 
11Moab spreidt zijn armen uit 
als iemand die tracht te zwemmen, 
maar hoe hij ook met zijn armen maait, 
de HEER laat hem door zijn hoogmoed ten onder gaan. 
12Hij haalt de hoge, versterkte muren omver, 
hij maakt ze met de grond gelijk, 
niets laat hij ervan heel. 
 
Orgelspel: Improvisatie over lied 762 
 
Schriftlezing: Matteüs 22:1-14 
1Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 2‘Het is met het 
koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf 
voor zijn zoon. 3Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de 
bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. 4Daarna 
stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de 
genodigden: ‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het 
mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de 
bruiloft!’” 5Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn 
akker, de ander naar zijn handel. 6De overigen namen zijn dienaren 
gevangen, mishandelden en doodden hen. 7De koning ontstak in 
woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars 
ombrengen en hun stad in brand steken. 8Vervolgens zei hij tegen 
zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de 
gasten waren het niet waard genodigd te worden. 9Ga daarom naar 
de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit 
die je tegenkomt.” 10De dienaren gingen de straat op en brachten zo 
veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de 
bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. 11Toen de 
koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij 
iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, 12en hij vroeg 
hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een 
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bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. 13Daarop zei 
de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast 
en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en 
knarsetandt. 14Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen 
uitverkoren.”’ 
 
l. Woord van de Heer 
g.  WIJ DANKEN GOD 
 
Lied 558: 1, 2, 3, 7 en 8 (Jesus, om uw lijden groot) 

 
2 Heer, om uw zachtmoedigheid, 

vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 

  
3 Om de zalving door een vrouw, 

vreugdeolie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 
 

7 Om het woord van goddelijk recht 
dat Gij tot uw rechters zegt, 
– zelf hebt Ge uw geding beslecht, – 
Kyrie eleison. 
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8 Om de doornen van uw kroon, 

om de geseling en de hoon, 
roepen wij, o Mensenzoon, 
Kyrie eleison. 

 

Uitleg en overdenking 
 

Stilte 
 

Orgelspel: Trio in Bes – Allegro, G. H. Stölzer (1690-1749) 
 
Lied 762: (De Heer richt op zijn werk een maaltijd aan) 

 

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. 
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5 En Hij, het leven-zelf, verslindt de dood 

tot overwinning en van alle ogen 
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood 
gaat stralend op, een opgang uit den hoge. 

  

6 Dit zeiden de profeten in zijn geest; 
de bankring van de dood zal zijn gebroken, 
de smaad van Israël wordt uitgewist; 
zo zal het gaan, want zo heeft Hij gesproken. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dank en voorbeden  
 
Stil gebed  
 
Onze Vader   
 Onze Vader die in de hemelen zijt, 
 uw Naam worde geheiligd;   
 uw Koninkrijk kome,  
 uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van de boze, 
 want van U is het Koninkrijk  
 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Collecte 
Meedoen met de collecte kan natuurlijk ook vanuit huis: je kunt je 
bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de Protestantste 
Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 33. Dit zal dan 
worden toegevoegd aan de collectes volgens de verdeling: 
1e collecte: diaconie voor ¼, 2e collecte: kerk voor ¼ en 3e collecte: 
Catharinakas voor ½.  Je kunt je gift ook overmaken met de 
GIVTapp. De collecte in de kerk wordt gehouden bij de uitgang. Daar 
staat een mandje waar u uw gift kunt geven. 
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Orgelspel 
             We gaan staan 
 
Slotlied: 990: 1, 2, 3, 4, en 5 (De Laatsten worden de eersten)  
 

 
2 O Heer, o eerstgeboren 

van allen uit de dood, 
Gij zoekt wat is verloren, 
Gij maakt het leven groot. 

  
3 Gij die als allerlaatste 

ter wereld wederkomt, 
Gij wijst ons onze plaatsen 
wanneer de strijd verstomt. 
 

4 Wie zelf zich hoog verheffen, 
die slaat zijn oordeel neer, 
de bergen worden vereffend, 
de zee zwijgt voor de Heer. 

  
5 Maar wie zich heeft gebogen 

voor wat Hij geboden heeft, 
die zal Hij ook verhogen 
zo waar Hij eeuwig leeft. 
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UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden 
 
Uitzending 
 
Zegen (gesproken) 
 

v.  ………..     

g.  amen 
            We gaan zitten 
 
Daarna gaan predikant / ouderling weer zitten op de stoelen op het 
liturgisch centrum om naar het orgelspel te luisteren. 
 
Orgelspel: Präludium in C, J. C. Kellner (1736-1803) 
 
Na het orgelspel wacht u de instructies af van de dienstdoende 
kosters hoe wij de kerkzaal weer gaan verlaten. 
 
 


