
Zondag 11 oktober 2020 om 10.00 uur, PG de Hoeksteen te Schoonhoven 

Voorganger: ds. Rein den Hertog uit Vianen 

 

Alle liederen worden gezongen door de zanggroep.  

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Voorbereiding: Aansteken van de kaars 

 

Lied 283 

1 In de veelheid van geluiden 

 in het stormen van de tijd, 

 zoeken wij het zachte suizen 

 van het woord, dat ons verblijdt. 

 

2 En van overal gekomen, 

 drinkend uit de ene bron, 

 bidden wij om nieuwe dromen, 

 richten wij ons naar de zon. 

 

3 Want wij mensen op de aarde 

 raken van het duister moe. 

 Als uw hart ons niet bewaarde 

 sliepen wijten dode toe. 

 

4 Laat uw dauw van vrede dalen 

 in de voren van de tijd. 

 Vat ons samen in de stralen 

 van uw goedertierenheid. 

 

5 Die ons naam voor naam wilt noemen, 

 al uw liefde ons besteedt, 

 zingend zullen wij U roemen 

 en dit huis zingt met ons mee! 

 

Bemoediging 

Onze hulp is in de Naam van de Heer,  

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,  

Die trouw houdt tot in eeuwigheid,  

EN NIET LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.  

 

Drempelgebed 

 

Lied 130a 

1 Uit angst en nood stijgt mijn gebed, 

 O Heer, wil naar mij horen! 

 Wanneer Gij op ons falen let, 

 zijn wij, o God, verloren. 

 Maar in uw eindeloos geduld 

 delgt Gij de menselijke schuld 

 en zegent die U vrezen. 

 

2 Ik hoop op God de Heer en wacht 

 het woord dat Hij zal spreken. 

 Al loopt het naar de middernacht, 

 ik volg zijn heilig teken. 

 Mijn hart is in de donkerheid 

 een wachter die het licht verbeidt, 

 een wachter op de morgen. 



3 Hoop, Israël, op God de Heer 

 die rijk is aan genade. 

 Want Hij verlaat u nimmermeer, 

 al kiest gij ook ten kwade. 

 Hij leidt u door de woestenij 

 en maakt gans Israël eens vrij 

 van ongerechtigheden. 

 

Kyrie en gloria 

....roepen wij tot U: 

 

 Heer, ontferm U over ons, 

 Christus, ontferm U over ons. 

 Heer, ontferm U over ons, 

 

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel en op aarde  

vrede in mensen van zijn behagen. 

Wij loven U, aanbidden U, vereren en zegenen U. 

Wij danken U om uw glorie! 

Hemelse koning, God over allen, Vader van mensen! 

Jezus Messias, één met de Vader, Lam van God, 

die wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming! 

Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Al1erhoogste, Jezus Messias, 

heilige Geest, glorie van God! U alle eer, nu en altijd. 

Amen, amen, amen. 

 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

De Heer zij met u. 

OOK MET U ZIJ DE HEER. 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

1e lezing  Jesaja 25:1-9 

1 HEER, u bent mijn God. 

Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. 

Want wonderbaarlijk zijn uw daden, 

u hebt uw beleid sinds mensenheugenis 

trouw en betrouwbaar uitgevoerd. 

2 Hun stad hebt u tot een bouwval gemaakt, 

hun versterkte vesting tot een ruïne; 

het bolwerk van barbaren is geen stad meer. 

Nooit zullen ze herbouwd worden. 

3 Daarom zal het gewelddadige volk u eren, 

de stad van wrede volken ontzag voor u tonen. 

4 U was een toevlucht voor de zwakken, 

een toevlucht voor de armen in hun nood, 

beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. 

Want het woeden van die wrede volken 

is als een stortbui tegen een muur, 

5 als hitte in een dorre streek. 

U doet het barbaarse gejoel verstommen, 

u tempert de triomf van tirannen, 

zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert. 

 

6 Op 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. 

7 Op deze berg vernietigt hij het waas 



dat alle volken het zicht beneemt, 

de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. 

8 Voor altijd doet hij de dood teniet. 

God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, 

de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg 

– de HEER heeft gesproken. 

9 Op 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!’ 

 

Lied 23c 

1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 

wijst mij een groene streek; 

daar rust ik aan een stille stroom 

en niets dat mij ontbreekt. 

 

2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

doet mij zijn wegen gaan, 

de paden van gerechtigheid, 

ter ere van zijn naam. 

 

3 Al moet ik door het doodsravijn, 

U gaat steeds aan mijn zij. 

Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 

geeft steun en veiligheid. 

 

4 Terwijl de vijand toe moet zien, 

maakt U mijn tafel klaar. 

U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 

en redt mij in gevaar. 

 

5 Uw trouw en goedheid volgen mij, 

uw liefde, dag aan dag; 

en wonen zal ik in Gods huis 

zo lang ik leven mag. 

 

2e lezing Matteüs 22:1-14 

1 Daarop 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. 3 Hij stuurde zijn dienaren eropuit 

om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. 4 Daarna 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!’” 5 

Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. 6 De 

overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. 7 De koning ontstak in 

woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand 

steken. 8 Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar 

de gasten waren het niet waard genodigd te worden. 9 Ga daarom naar de toegangswegen van 

de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” 10 De 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. 11 Toen de koning binnenkwam om te zien wie er 

allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, 12 en hij vroeg 

hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” 

De man wist niets te zeggen. 13 Daarop 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. 

14 Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’ WOORD VAN DE LEVENDE HEER! 

 

Lied 339a 

U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest, 

in alle eeuwen der eeuwen. 



Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied 762 

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. 

 

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 

.... Daarom bidden wij. 

HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS. 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Collecte 

 

Lied 414 

Geef ons genadig, Here God, 

dat wij nu gaan in vrede. 

Geen ander is aan onze zij 

een God, een schild, een licht als Gij! 

Ga zelf, o God, met ons mede. 

Amen. 

 

Wegzending en zegen (gezongen Amen door de gemeente) 

 

Orgelspel 


