2e zondag van de herfst 25 september 2022 St Joriskerk
Thema: Wie gaat aan tafel?
Voorganger: Ada Endeveld
Organist: Jan Stronks
Lector: Inge de Ruiter
Ouderling: Diny Luimes
Woord van welkom
Wij zingen lied 146c: 1, 2
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Wij zingen lied 146c: 3
Thema: Wie gaat aan tafel?
Kyriëgebed
Wij zingen Glorialied: lied 216
Gebed bij de opening van de schrift
Eerste lezing: Psalm 37: 1 - 13
371Van David.
Erger je niet aan slechte mensen,
wees niet jaloers op wie kwaad doen,
2
zij verdorren snel als gras,
zij verwelken als het jonge groen.
3

Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.
4
Zoek je geluk bij de HEER,
Hij zal geven wat je hart verlangt.
5

Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen:
6
het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.
7

Blijf kalm en wacht op de HEER,
erger je niet aan wie slaagt in het leven,
aan wie met listen te werk gaat.
8
Wind je niet op, laat je woede varen,
erger je niet, dat brengt maar onheil.
9

Slechte mensen worden verdelgd,
wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten.
10
Nog even, en verdwenen is de zondaar,
je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet.

11

Wie nederig zijn, zullen het land bezitten
en gelukkig leven in overvloed en vrede.
12
De zondaar belaagt de rechtvaardige
met een grijns op zijn gezicht.
13
Maar de Heer lacht hem uit
en ziet de dag al van zijn ondergang.
Wij zingen lied 825: 1, 2
Tweede lezing: Lucas 14: 15 - 24
15
Een van de andere gasten, die dit hoorde, zei tegen Hem: ‘Gelukkig al wie zal
deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’ 16Daarop zei Jezus: ‘Iemand
wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. 17Toen de dag van
het feestmaal gekomen was, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen
hen te zeggen: “Kom, want alles staat klaar.” 18Maar een voor een begonnen ze zich
te verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet
gaan bekijken. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen.” 19En een ander zei: “Ik
heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet
komen.” 20Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.”
21
Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des
huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de
straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” 22Toen
de dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is
er plaats,” 23zei de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad
en haal iedereen binnen, want mijn huis moet vol. 24Ik zeg jullie: niemand van de
genodigden zal van mijn feestmaal proeven.”’
Wij zingen lied 382: 1, 2
Uitleg en Verkondiging
Muziek
Vervolg Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Wij zingen lied 283: 1, 2, 3, 4
Dank- en Voorbeden, Stil gebed Onze Vader
Aankondiging collecte
Wij zingen Slotlied: 793
Uitzending en Zegen
Gemeente zingt: Amen, Amen, Amen
Collecte voor de Kerk en de Diaconie bij de uitgang.

