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Klokgelui
Orgelspel over Lied 214:

Het licht dat weer opnieuw begint

Welkom
Aansteken van de kinderkaars
Aanvangsmuziek over Lied 513:
Bemoediging:

Ambtsdrager:
Allen:

God heeft het eerste en het laatste woord
Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed
Psalm van de zondag: Psalm: 146: 1, 4, 5 Zing, mijn ziel, voor God uw Here

voorspel-reciteren - naspel

Smeekgebed met gesproken Kyrie.
Gloria

Ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor mensen van zijn welbehagen

Gloriamuziek over Lied 705

Ere zij aan God, de Vader

Gebed van de zondag
Eerste lezing:
11

Ezechiël 34: 11-17

God als herder

Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn
schapen omzien en zelf voor ze zorgen.
12
Zoals een herder naar zijn kudde op zoek
gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo
zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze
redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn
verdreven op een dag van dreigende,
donkere wolken. 13 Ik zal ze uit alle volken
terughalen en uit alle landen bijeenbrengen,
ik zal ze naar hun eigen land laten
terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de
waterstromen zal ik ze weiden, overal in het
land waar mensen wonen. 14 Ik zal ze laten
grazen op een goede weide, ook hoog in de
Lied 1008:

bergen van Israël zullen ze gras vinden; op
Israëls bergen zullen ze rusten op groen
grasland en in een grazige weide. 15 Ikzelf zal
mijn schapen weiden en ze laten rusten –
spreekt God, de HEER. 16 Ik zal naar
verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde
dieren terughalen, gewonde dieren
verbinden, zieke dieren gezond maken –
maar de vette en sterke dieren zal ik doden.
Ik zal ze weiden zoals het moet.
17
Wat jullie betreft, mijn schapen, dit zegt
God, de HEER: Ik zal rechtspreken tussen het
ene schaap en het andere, tussen rammen en
bokken.

Rechter in het licht verheven

voorspel – reciteren - naspel

Tweede lezing: Matteüs 25: 31-46

Oordeel in Gods licht

31

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald
door luister en in gezelschap van alle
engelen, zal hij plaatsnemen op zijn
glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken
voor hem worden samengebracht en zal hij
de mensen van elkaar scheiden zoals een
herder de schapen van de bokken scheidt; 33
de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de
bokken links. 34 Dan zal de koning tegen de
groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door
mijn vader gezegend, kom en neem deel aan
het koninkrijk dat al sinds de grondvesting
van de wereld voor jullie bestemd is. 35 Want
ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik
had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik
was een vreemdeling, en jullie bezochten mij
op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij, ik
zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. “
37
Dan zullen de rechtvaardigen hem
antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u
hongerig gezien en te eten gegeven, of
dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer
hebben wij u als vreemdeling gezien en
opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39
Wanneer hebben gezien dat u ziek was of in
de gevangenis zat en zijn wij naar u
toegekomen? “ 40 En de koning zal hun
Lied 1007:

Brood zal ik geven

antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat
jullie hebben gedaan voor een van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41
Daarop zal hij ook de groep aan zijn
linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt,
verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur
dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.
42
Want ik had honger en jullie gaven mij niet
te eten, ik had dorst en jullie gaven mij niet
te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie
namen mij niet op, ik was naakt en jullie
kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de
gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 44
Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer,
wanneer hebben wij u hongerig gezien of
dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de
gevangenis, en hebben wij niet voor u
gezorgd? “ 45 En hij zal hun antwoorden: “Ik
verzeker jullie: alles wat jullie voor een deze
onaanzienlijken niet hebben gedaan, hebben
jullie ook voor mij niet gedaan.” 46 Hun staat
een eeuwige bestraffing te wachten, de
rechtvaardigen daarentegen het eeuwige
leven.

voorspel – reciteren onder pianospel - naspel

Overdenking
Orgelimprovisatie over Lied 910:

Soms groet een licht van vreugde

Mededelingen:
Gebeden:

Dankgebed, voorbeden en stil gebed met een gesproken acclamatie:
Allen: Adem van God, vernieuw ons bestaan!
Wij sluiten onze gebeden af met het Onze Vader
Slotlied: Lied 973

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
voorspel – reciteren 1, 2, 3 - gemeente vers 4 - naspel

Zending en zegen (allen zeggen: Amen)
Orgelspel
Na orgelspel verlaten wij - op aanwijzing van de koster –
de kerkruimte en treft u bij de uitgang de collectezakken aan.

(gemeente gaat staan)

