Morgendienst
18e zondag na Trinitatis
Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden
11 oktober 2020 – 10:00 uur
OP DE DREMPEL
orgelspel: Prélude Liturgique XVIII “Dans l’esprit
d’une complainte” - Gaston Litaize (1909-1991)
stilte en inkeer
(allen gaan staan)
bemoediging
oud. onze hulp is in de naam van de Heer,
gem. die hemel en aarde gemaakt heeft,
oud. die trouw houdt tot in eeuwigheid
gem. en het werk van zijn handen niet loslaat
drempelgebed
oud.
door Jezus Christus onze Heer
gem.
amen
zondagspsalm

LB 130: 1,3

1 Ut djipten rop ik, Heare,
yn nacht en need oanein,
yn triennen net te kearen:
kom hastich, kom oerein!
Hear hoe’t it yn my klaget,
omdat sa mannich dei
myn kweadwaan Jo mishaget.
Och, nim it by my wei.
3 Sprek dochs jo wurd, o Heare,
dat ik Jo hearre mei.
Ik fiel my sa beneare,
meitsje myn nacht wer dei.
Ja, mear noch as de wachters
útsjogge nei de moarn
yn lange tsjustere nachten,
langje_ik nei Jo aloan.
kyriegebed
kyrie en gloria uit Jacobijner mis (zie inlegvel)
(allen gaan zitten)
ROND DE SCHRIFTEN
groet
vg.
de Heer zij met u.
gem. ook met u zij de Heer.
gebed van de zondag
eerste lezing

Jesaja 25:1-7

251Heare, Jo binne myn God,
Jo wol ik heech sette en jo namme loovje,
want Jo folbringe wûnderwurken
alhiel neffens jo beslút,
wurken dy’t sûnt âlde tiden fêst en wis binne.
2
Ja, Jo hawwe fan ’e stêd in stienbult makke,
fan ’e sterke festing in púnfal,
de stins fan ’e heechmoedigen is der net mear
en sil yn der ivichheid net wer opboud wurde.
3
Dêrom hâldt in machtige naasje Jo yn eare,
en hawwe de bolwurken fan rouwe folken ûntsach foar
Jo.
4
Jo wienen ommers in taflecht foar de swakke,
in taflecht foar de earme yn syn benearing,
in skûlplak by min waar,
en in skaad foar de gleone hjitte;
want de geast fan in rou folk is as in stjalprein yn ’e
winter,
5
as gleone hjitte op in toarre oarde.
It getjirch fan ’e heechmoedigen hawwe Jo it near op
lein;
sa’t de hjitte troch it skaad fan in wolk weinommen
wurdt, sa stjert de oerwinningssang fan it rouwe folk
wei.
6
Op dizze berch sil de Heare Almachtich
alle folken in ryk feestmiel sette,
in feestmiel mei suvere belegere wyn, mei soppich fet
fleis.
7
En op dizze berch sil Er de wale ferskuorre,
dy’t oer it gesicht fan alle folken leit,
it kleed dêr’t alle naasjes ûnder sitte.
schriftlied

LvdK 27

1. De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan,
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen;
van heind' 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 feestlijk 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 ontoeganklijk 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 zijn 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.

cantorij: Halleluja (3x), door allen herhaald:

cantorij: God, keer ons lot ten goede
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered
allen: Halleluja (3x)
tweede lezing

4. Water werd tot wijn
waar Gij hebt gesproken.
Laat geschonken zijn,
met het brood gebroken,
méér dan wijn: uw wezen,
brood dat ons van vrezen
doet genezen.

Mattheüs 22:1-14

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. 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!’”
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. 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 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.”’

verkondiging

acclamatie
LB 335
Hoor het woord, hoor het woord,
het woord van onze God:
gerechtigheid brengt vrede voort,
gerechtigheid brengt vrede voort.

dankgebed
voorbeden, iedere voorbede eindigt met:
‘Heer, onze Heer, ontferm U over ons.’
stil gebed
Onze Vader

schriftlied
LB 379: 1,3,4
1. Breek ons, Heer, het brood,
als bij die getrouwen,
die Gij na uw dood
leven deed aanschouwen
dat we U kennen mogen.
Open uit de hoge
ons de ogen.

ZENDING EN ZEGEN

1

3. God en mens, die gaf
aan het kruis uw leven,
roep ons uit het graf,
dat wij met U leven.
Laat ter bruiloft komen,
door U aangenomen,
al uw vromen.

orgelspel
antwoordlied

LB 942

1. Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis –380:1
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?
2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden
GAVEN EN GEBEDEN
de gaven kunt u geven bij de uitgang
eerste: diaconie en kerk,
tweede: ZWO-project

slotlied (staande)

LB 380

1. Gij, Jezus Christus, opgestegen
tot hoogste heerlijkheid,
blijft ons nabij op onze wegen;
U zij de lof gewijd.
Uw weg ging voort door smaad en dood;
o Heer die ons uw lichaam bood
als ’t levensbrood.

2. Gij, ’s Vaders Zoon, ten troon verheven,
betoont uw majesteit,
belooft voor ons verloren leven
behoud in eeuwigheid.
Gij zijt de doodspoort doorgegaan;
als overwinnaar opgestaan,
nam Gij ons aan.
3. Nog is uw heerlijkheid verborgen,
maar ons geloof vertrouwt
dat eenmaal op de eeuwige morgen
uw macht het veld behoudt.
Gij, kracht, verhuld in brood en wijn,
wilt onze eeuwige spijze zijn
en maakt ons rein.
4. Heer, open ons genadig de ogen
en doe ons door uw Geest
het licht zien en uw naam verhogen,
voor ’t oordeel onbevreesd.
Ten troon verheven, ons nabij,
staat Gij ons in de strijd terzij.
Mijn kracht zijt Gij.
vg.

zegen

gem.

Orgelspel (waarbij voorganger en gemeente
weer zitten): Fuga G-Dur, BWV 541/2 - Johann
Sebastian Bach (1685-1750)
in deze dienst
voorganger
ouderling
lector
organist
m.m.v.

: ds. Jan-Jaap Stegeman
: Natascha Verweij
: Alex Riemersma
: Gerwin Hoekstra
het Jacobijner Kerkmuziek Ensemble
o.l.v. Geke Bruining-Visser

Dizze tsjinst is ta stân kommen op inisjatyf fan de
Fryske Ried fan Tsjerken, de PKN-klassis Fryslân en
Krúspunt. Om it mooglik te meitsjen, dat de
tsjerketsjinsten ek yn de takomst organisearre wurde
kinne, ûnder oaren mei goede muzikanten, kinne jo in
bydrage stoarte op de bankrekken fan Krúspunt:
NL29 INGB 0004319490
op namme fan: Stifting Kruspunt Frysk Oekumenysk
Platfoarm – Boalsert / Bolsward - mei fermelding fan
‘Omroptsjinsten’.

