Zondag 29 oktober 2017 De Hoeksteen
Welkom
Lied 287: 1 en 2
Stil gebed votum groet en drempelgebed
Lied 287: 4
Gebed om ontferming (na neerleggen steen Cor Pronk)
Glorialied 103: 1 en 9
Gebed Heilige Geest
Kinderlied https://www.youtube.com/watch?v=tswItfYt-kU
Lezing 1 Openbaring 19: 6 – 9
6
Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige
watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze
God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen.7Laten we blij zijn
en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is
gekomen en zijn bruid staat klaar. 8Zij mag zich kleden in zuiver, stralend
linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.
9

Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal
van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is
betrouwbaar.’
Lezing 2: Lucas 15: 1 – 10
De zorg om wat verloren is

151Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te
luisteren. 2Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend
tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3Jezus vertelde hun
toen deze gelijkenis: 4‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één
verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn
achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden
heeft? 5En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders
6
en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt
tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat

verdwaald was.” 7Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één
zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die
geen inkeer nodig hebben.
8

En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de
lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk
gevonden heeft? 9En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en
buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden
die ik kwijt was.” 10Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van
God over één zondaar die tot inkeer komt.’

Verkondiging.
Lied 377: 1,2,4 en 7
Lied 342: 1,2,3,4,5 met het amen erbij!
Voorbeden
Gereedmaken Tafel
Lied 975: 2 en 4
Nodiging
Sursum Corda:
V: De Heer zij met U
Allen: Ook met u zij de Heer
V: verhef uw harten
Allen: wij heffen ze op tot God
V: laat ons de Heer danken
Allen: het is goed Hem te danken en te prijzen
Lied 405: 1 en 4
Instellingswoorden
Lied 408a

Epiclese en Onze Vader
Delen van Brood en Wijn
Dankzegging en vredegroet
Slotlied 416: 1,2,3 en 4
Zegen

