VOORBEREIDING
Orgelspel

‘De Heer is mijn herder’ van Johan van Dommele (*1927)

Welkom en mededelingen
In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken

Liturgie

Bemoediging:

15 november 2020

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: Heer, wij komen voor uw aangezicht,
vanuit een wereld die verdeeld is.
Wij zoeken uw barmhartigheid,
uw mededogen, uw omzien naar mensen.
Leer ons uw goedheid zien en naleven,
leer ons er te zijn voor allen die
te weinig hebben om van te leven,
leer ons te leven uit barmhartigheid.
G: HEER, WIJS ONS HOE TE GAAN OP ONZE WEG,
KEER ONS NAAR U TOE
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST. AMEN.
Aanvangslied: 601

'De zeven werken van barmhartigheid'
(Meester van Alkmaar, 1504)

Groet:

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

Kyrie:

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld.
Kyrielied: 997

Gloria:

V: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 305

Matteüs 25: 31-46

Gebed van de zondag
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Organist:
Met medewerking van:

ds. Elsje Braam
Carla Bulsing
Marijn Slappendel
zangers uit de cantorij

Uitgezonden vanuit de Open Hof

Inleiding op de dienst
Moment met de kinderen

Aanvang: 10.00 uur
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Kinderlied 'Weet je nog' (tekst: Erik Idema, muziek: Gerard van Amstel)

DE SCHRIFTEN
2 Hij is groot, hij is bijzonder
engelen staan om hem heen.
Iedereen komt dan bijeen
voor een glimp van God, een wonder.

Lezing: Ezechiël 34: 11-17
11

Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze
zorgen. 12Zoals 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. 14Ik zal ze
laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras
vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige
weide. 15Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God,
de HEER. 16Ik 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.

Lied: 23c
4 Toen ik vreemd was, arm en naakt
en jij kleren voor me had,
ik was ziek en ik zat vast
maar jij hebt me blij gemaakt!

Evangelielezing: Matteüs 25: 31-46

5 Meen je dat nou? zeggen zij dan.
Honger? Dorst? Een vreemde? Jij?
En bedoel je echt wel mij?
Heus, ik weet er niets meer van!

31

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van
alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32Dan zullen alle volken
voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals
een herder de schapen van de bokken scheidt; 33de schapen zal hij rechts van zich
3

4

plaatsen, de bokken links. 34Dan 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 namen mij op, 36ik was naakt, en
jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie
kwamen naar mij toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer,
wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te
drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was
of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40En de koning zal hun
antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij
gedaan.” 41Daarop 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. 42Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik
had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43Ik 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.” 44Dan 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?” 45En hij zal
hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” 46Hun staat
een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het
eeuwige leven.’

Collecten: Gecombineerde collecte voor het Armoedefond Nederland (60%)
en voor de kerkdienst (40%). (zie mededelingen)
Slotlied:

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'
Orgelspel

‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ van J.G. Walther (1684-1748)

* De link naar de kerkdienst via YouTube:
https://www.youtube.com/c/pgculemborg
* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 15 november'

Lofprijzing: lied 339a
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
Preek
Orgelspel

418, 1, 2 en 3 (staande)

‘Melodieusement uit Fantaisie in g-moll’ TWV 33:17
van G. Ph. Telemann (1681-1767)

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Belijdend lied: lied 973
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
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