ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 18 OKTOBER 2020
WELKOM
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied:

Psalm 130 : 1 t/m 3

OPENINGSWOORDEN
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

opent – geen poort blijft gesloten: Ik zal voor je uit
gaan, ik zal ringmuren slechten, bronzen deuren
verbrijzelen, ijzeren grendels stukbreken. Ik zal je
verborgen schatten schenken, diep weggeborgen
rijkdommen. Dan zul je weten dat ik de HEER ben, de
God van Israël, die jou bij je naam roept. Omwille van
mijn dienaar Jakob, van Israël, dat ik heb uitgekozen,
heb ik je bij je naam geroepen en je met een erenaam
getooid, ofschoon je me niet kende. Ik ben de HEER, er
is geen ander, buiten mij is er geen god. Ik heb je
omgord met wapens, ofschoon je me niet kende. Zo zal
iedereen, van oost tot west, weten dat er niets is buiten
mij. Ik ben de HEER, er is geen ander die het licht vormt
en het donker schept, die vrede maakt en onheil schept.
Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet.

Lied 220 : 1 t/m 4
GEBED VAN TOENADERING
K: Trouwe God,
als we bang zijn en niet hard op
durven te zeggen voor wat,
als we verdriet hebben en onze tranen
niet durven te laten zien
Komt u naar ons toe.
Geef ons de moed om uw kant op te kijken.
Help ons te zien dat uw ogen vol liefde zijn.
Voor ons.
Dank u wel dat we welkom zijn bij U
G: Amen
Lied 711 c, paar keer herhaald
Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

SCHRIFTLEZING: Matteüs 22 : 15 – 22
Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te
beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden
lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen
met een aantal herodianen naar hem toe, met de vraag:
‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle
oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We
weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u
kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg ons daarom
wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te
betalen of niet?’ Maar Jezus had hun boze opzet door
en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, huichelaars?
Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een
denarie aan. Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een
afbeelding en van wie is het opschrift?’ Ze
antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen:
‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan
God wat God toebehoort.’ Ze waren zeer verbaasd toen
ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg.
Acclamatie:

339a

KYRIEGEBED
Lied 301 a
Glorialied 96 a

VERKONDIGING
Orgelspel
Lied 973 : 1 t/m 4

De kinderen steken hun kaarsen aan
en nemen het licht mee naar de nevendienst.

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie:
368 j

GROET:

stil gebed,
gezamenlijk

V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren

GEBED
SCHRIFTLEZING: Jesaja 45 : 1 – 7
Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de
rechterhand neemt, aan wie hij volken onderwerpt,
voor wie hij koningen ontwapent, voor wie hij deuren

Onze Vader

MEDEDELINGEN
Lied 320
UITZENDING EN ZEGEN

